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KRISLAI
Pralaužtas ledas.
Kiuboje.
A. Pajauskas.
Mažina.
Su aidiečiais.

Rašo R. MJZARA___ .
šiomis dienomis pasirašyto

ji prekybos sutartis tarp Ar
gentinos ir Tarybų Sąjungos 
turi milžiniškos reikšmes.
i Atsiminkime, tai pirma to- 

f kX's apimties sutartis tarp Ta
rybų Sąjungos ir Lotynų Ame
rikos respublikos.

Tūlos Lotyfių Amerikos res
publikos, — pavyzdžiui Peru, 
—ligi šiol dar nepripažino 
Tarybų Sąjungos: nepripažįs
ta nykštukas milžino!

Tenka manyti, kad ši sutar
tis su Argentina pralaužė le
dą; neužilgo ją turės pasekti 
ir kitos Lotynų Amerikos res
publikos. Visa tai, žinoma, 
pasitarnaus taikai.

—o—
Blogi dalykai Kiuboje.
Šių metų liepos 26 dieną 

ten. vadovaujant buržuazi
nėms Batistai opozicijoje e- 
sančioms grupėms, įvyko prieš 

’f valdžią išstojimas.
Jame žuvo nemažiau kaip 

J00 žmonių.
Pasinaudodamas tuo, (likta- 

totyus Batista pradėjo žiaurų 
terorą prieš darbininkų judė
jimą. Suareštuota daug veikė
jų, įvesta griežta spaudos 
cenzūra; žodžiu, Kiuboje 
šiandien viešpatauja žiauri 
priespauda, nukreipta vyriau
siai prieš darbininkų judėji
mą, priešingą bet kokiems pu
čams !

—o---
Chicagoje mirė Albertas Pa

jauskas, Vilnies linotypinin- 
kas. Jis buvo 53 metų amžiaus. 

Amerikos lietuviškose spaus
tuvėse pralavintų darbininkų- 
technikų ir taip buvo maža, 
dabar bus dar mažiau.

—o—
Chicagoje yra dvejos lietu

viškos kapinės: švento Kazi
miero ir tautinės, laisvos.’

Vienas laikraštis rašo: ka- 
zimierinėse yra palaidota,jau 
25.000 lietuvių, tautinėse— 
5,000. Vadinasi, viso 30,000.

Ir to.^ skaitlinė nuolat didė-

—o—
arybų Sąjungos parlamen

tas, — aukščiausioji taryba,— 
nutarė sumažinti šalies gyny
bos reikalams išlaidas virš 3 
procentais.

Dabar įvairūs mūsų krašto 
ekspertai deda didžiausių pa
stangų įrodymui, kad tasai 
sumažinimas nesąs sumažini
mas !

Kodėl jie tai daro?
Todėl, kad jiems rūpi patei

sinti galvatrūktišką ginklavi
mąsi mūsų krašte.
• Beje tas pats tarybinis par
lamentas sumažino valstie
čiams taksus.

—o—
Grįžta mūsų krašto Korėjos 

karo belaisviai.
Ar jiems ten buvo gerai?
Nelaisvė liekasi nelaisve, 

nežiiVint, kur būtum. Dėl to 
^ereiy*. laukti, kad belaisviai 
girtų Nelaisvės gyvenimą.

O vis dėl to kai kurie ponai 
Washingtone yra susirūpinę 
tuo, kad tūli mūsų kariai bus 
užsikrėtę “komunizmo liga.’’ 

—o—
Brooklyn© Aido Choras ry

toj, rugpiūčio 9 d., Great Nc-

PALIAUBAS EISENHOWERIS 
VADINA “LAIMĖJIMU”

CLARK PERŠA ATOM
BOMBAS, JEI NEĮVYKTŲ 
TAIKA KORĖJOJE
Spėlioja, kad komunistai “gal 
slepia” daug jankių belaisvių

Washington. — Atvykęs 
generolas Mark Clark, vy
riausias Amerikos koman- 
dierius Tolimiesiems Ry
tams, sakė:

— Jeigu Šiaurinės Korė
jos komunistai sulaužytų 
paliaubų sutartį arba jeigu 
būtų negalima padaryti 
taiką su jais, tai Jungtinės 
Valstijos turėtų atakuot 
komunistus atominėmis 
bombomis ir visais kitais 
ginklais.

Pasikalbėjime su kores
pondentais gen. Clark tvir
tino, kad jeigu Amerika 
būtų pavartojus “visus ga
limus ginklus,” tai būtų ga
lėjus laimėti pergalę prieš 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus ir kinus komunistus.

Clark taip pat spėliojo, 
kad komunistai gal turį 
dar du ar tris tūkstančius

Karine sutartis tarp 
Amerikos ir Japonijos

Tokio, rugp. 7.—Japoni
jos užsienio reikalų minis
tras Okazaki paskelbė, kad 

i jo valdžia padarė “tarpsa- 
vinio apsigynimo” sutartį 
su Jungtinėmis Valstijo
mis.

Amerika duos Japonijai ■ 
pinigų ir ginklų; taip pat 
leis Japonijai atburti gin
klų ir amunicijos pramonę, 
sakė Okazaki.

Eisenhoweris palaiko 
taksus judžiams

Washington. — Prez. Ei
senhoweris vetavo (atme
tė) Kongreso nutarimą, 
kad būtų panaikinti 20-pro- 
centiniai taksai, imami už 
judamųjų paveikslų tikie- 
tus.

Judžių taksai duoda 100 
iki 120 milijonų dolerių pa
jamų valdžiai per metus.

Prezidentas, palaikyda
mas tuos taksus, sakė suži
bėjęs, kad judžių teatrai ir 
po taksų panaikinimo bū
tų ėmę tokias pat kainas už 
tikietus, kaip dabar. Tak
sų nuėmimą jie būtų nau
doję kaip pelno priedą sau.

Taksus valdžiai moka 
i vairūs bizniai, todėl netin
ka paliuosuot nuo taksų 
vien tik judžius, pridūrė 
Eisenhoweris.

cke ruošia savo išvyką ar pik
niką

Choras jau gyvuoja per virš 
40 metų ir jis užsipelnė dide
lės pagarbos iš kiekvieno, ku
riam rūpi lietuviškos kultū
ros puoselėjimas. Dėl to kiek
vienas, kuriam leidžia sąly
gos, turėtų praleisti sekmadie- 

1 nį su aidiečiais.

amerikinių belaisvių, apart 
3,313, kuriuos pasižadėjo 
grąžinti.

— Bet aš neturiu tikrų 
įrodymų, kad komunistai 
sulaiką tuos 2,000 ar 3,000 
mūsiškių belaisvių, — pri
dūrė gen. Clark.

Būdami nelaisvėje, 
amerikonai pralobo

Inčon, Korėja. — Ameri
konai belaisviai, grąžinami 
iš Šiaurinės Korėjos, gaus 
vidutiniai po $2,200 susikau
pusios algos, kaip skaičiuo
ja finansiniai oficieriai.

Didžiausias atlyginimas 
teks vienam amerikiniam 
saržentui, kuris pateko ne
laisvėn 1950 m. lapkrityje, 
pirmaisiais karo mėnesiais. 
Jis gaus $5,400.

Sugrįžusiems belaisviams 
atmokama pagal karinį jų 
laipsnį, išbūtą nelaisvėje 
laiką ir pagal šeimos narių 
skaičių.

Argentinos sutartis su 
Sovietais dilgtelėjo ’ 
Amerikos biznieriams

Buenos Aires, Argentina. 
—Kai tik Argentina pasi
rašė $150,000,000 prekybos 
sutartį su Sovietų Sąjunga, 
tuojau grupė jankių banki
ninkų, skerdyklų savinin
kų, naftos biznierių ir ki
tų atvyko pas Argentinos 
prezidentą Peroną. Jie pa
geidavo, kad Argentina pa
platintų prekybą su Jung
tinėmis Valstijomis.

Smarkiau plinta kūdikių 
paralyžius šiauriniuose 
N. Y. valstijos miestuose

Albany, N. Y. —- Šiauri
nėje New Yojko valstijos 
dalyje per 7 pirmuosius šių 
metų mėnesius buvo 485 su
sirgimai kūdikiniu paraly
žium (polio), o pernai per 
ta pati laikotarpį —tiktai 
254. '

Čia nepriskaitoma pats 
didmiestis New Yorkas, ku
ris yra pietinėje valstijos 
dalyje.

Amerika duoda Čiangui 
dar 25 karo laivus

Washington. — Prez. Ei
senhoweris pasirašė Kon
greso nutarimą, kad Jung
tinės Valstijos duos dar 25 
nedidelius karinius laivus 
Čiang Kai-šekui, kinų tau
tininkų valdovui Formozos 
saloje. Tarp tų laivų bus ir 
stamboki naikintuvai - de- 
stroyeriai.

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris ketvirta
dienio vakare dėstė savo 
republikonų valdžios “nuo
pelnus” pert pirmąjį 1953 
pusmetį. Pabrėžė, jog pa
liaubos Korėjoje — tai jo 
valdžios “laimėjimas.” Gra
sino “atmušti užpuolimą iš 
komunistų pusės Azijoj ir 
visur kitur, pasaulyje.”

Eisenhoweris didžiavosi, 
kad jis su savo republiko- 
nais Kongrese panaikino 
“bergždžias ek o n o m i n e s 
kontroles,” tai yra, rendų 
ir kainų kontrolę. Užtylė
jo, kad po kontrolės panai
kinimui rendos pakilt} ke
liolika iki 50 procentų, net 
iki 100 procentų, o maistas 
smarkiau pabrango, negu 
bet kada prie Trumano de
mokratų valdžios.

• Prezidentas gyrėsi įve
dąs taupumą ir tvarką val
džioje. Teisinosi, kad dar

2,500,000 Bolivijos 
baudžiauninkų gaus 
dvarą žemės

La Paz, Bolivija.—Bolivi
jos prezidentas Viktoras 
Estensoro sakė, pustrečio 
milijono valstiečių gaus 
dvarų žemės, pagal naują
jį Bolivijos įstatymą. Tie 
valstiečiai iki šiol buvo dva
rininkų pavergti kaip bau
džiauninkai, pąstebėjo pre
zidentas. , *

Bolivija taip pat yra per
ėmus į savo valstybės nuo
savybę kasyklas. Dėl to 
protestavo Jungtinių Vals
tijų kapitalistai, kurie pir
miau faktinai valdė ypač 
turtingąsias c i n o s kasy
klas.

Bolivija yra Pietų Ame
rikos respublika. Turi 3,- 
534,000 gyventojų ir“416,- 
040 ketvirtainių mylių plo
ta.

Amerikinė diplomatė 
giria Sovietą seimą

Maskva. — Amerikietė 
Perle Mesta, buvusioji 
Jungtinių Valstijų atstovė 
Luksemburgui, gyrė tvar
kingą eigą Aukščiausiosios 
Sovietų Tarybos, sovietinio 
seimo.

Mesta ypatingai stebėjo
si, kad tokia daugybė skir
tingų tarybinių tautų taip 
sutartinai ir sklandžiai 
sprendžia dalykus seime. 
Jai taipgi padarė didelį 
įspūdį, kad tiek daug mo
terų dalyvauja sęime.

Mesta, tarp kitko, sakė:
—Kuomet iš seimo salės 

žiūriu pro langą į Maskvos 
upę, tai jaučiuosi, lyg sė
dėčiau Anglijoj seime ir 
matyčiau Thames upę.

Berlin. — Sovietų vyriau
sybė atidarė laisvas kelio
nes tarp rytinio ir vakari
nio Berlyno.

negalėjo numušti taksų, 
kaip kad buvo žadėjęs rin
kiminiame vajuje. Kaltino 

| buvusią demokratų valdžią 
už tai, kad dabartinė val
džia dar giliau smunka į 
skolas. Eisenhoweris ne
prisiminė, jog nuo Truma
no valdžios liko apie 50 bi
lijonų dolerių kariniams 
reikalams paskirtų, bet-dar 
nesunaudotų pinigų.

Prezidentas gyrė buvu
sias rytiniame Berlyne 
riaušes, kaip “vokiečių ko
vą už laisvę prieš komu
nizmą.”

Jis nutylėjo apie milžiniš
kus gamtinius šalies turt- 
tus, kuriuos republikonų 
valdžia atidavė trustams 
bei korporacijoms.

New Yorko World-Tele- 
gramo kolumnistas Stokes 
dėl to rašo, kad laimėjusie
ji rinkimus republikonai 
“pasiima grobius.”

Grąžinami amerikonai 
belaisviai sveiki, 
vikrūs, smagūs

Panmundžom, Korėja. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai rugp. 7 d. sugrąžino 
dar* 81 amerikona belaisvi. V C
“Visi jie yra vikrūs, sveiki 
ir su nepalaužta dvasia” 
(lively, healthy and un
broken), kaip rašo United 
Press, amerikinė žinių 
agentūra.

(O per kelias dienas pir
miau buvo pasakojama, kad 
grąžinami amerikiniai be
laisviai esą “išbadėję, pri
kankinti bei ligoti.”

(Taip pat žymėtina, jog 
Šiaurinė Korėja visųpirm 
grąžino sužeistus bei ser
gančius belaisvius.)

Viso iki šiol sugrąžinta 
311 amerikonų iš nelaisvės.

Kūdikių paralyžius pakirto 
dar apie 10,000 amerikiečių

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Sveikatos Įstaiga 
raportuoja, kad iki rugpjū
čio mėnesio šiemet viso 9,- 
862 amerikiečiai susirgo 
kūdikių paralyžium, o per
nai per toki pat laikotarpi 
—10,582. '

Indija reikalauja mažini 
Amerikos lakūnų skaičių

New Delhi, Indija. — Čio- 
naitinė valdžia reikalavo, 
kad Amerikos lėktuvai ma
žiau naudotų Indijos stotis 
ir kad būtų sumažintas 
amerikonų skaičius tose 
stotyse.

Dėl to derėjosi Amerikos 
atstovai su Indijos valdi
ninkais, bet dar nesusitarė.

Ekvadore upių potviniai 
nuskandino 20. žmonių.

ORAS.—šilčiau ir gal bus 
lietaus.

MILIJONŲ DARBININKŲ
STREIKAI DREBINA
FRANCUOS VALDŽIĄ
Premjeras Laniel žada draftuot 
streikierius armijon ir baust

Paryžius. — Streikuoja 
bent 6 milijonai darbininkų 
prieš Francijos premjero 
Laniel’o valdžia. Išvien vei
kia komunistu, kataliku ir C' 4.
socialistų vadov a u j a m o s 
darbo unijos.

Streikai sustabdė bei su-

Pagerėjo Vietnamo 
liaudininką būklė

Peking.—Vietnamo Liau
dies Respublika, Indo-Kini- 
joje, pranešė per radiją, 
kad numušė ūkininkams 
taksus.

Vietnamo liau d i n i n kų 
valdžia teigia, kad šiemet 
gaus tiek pajamų, jog už
teks padengti išlaidas. To
dėl nereikės spausdinti nau
jų popierinių pinigų.

Jeigu ne karas su fran- 
cūzais, tai Vietnamo res
publika dar daug spar
čiau maršuotų pirmyn ūky
je ir pramonėje.

Sovietai perkelia savo 
bombonešius iš ryty 
Vokietijos i Lenkiją r

•Berlin. — Sovietų vyriau
sybė perkėlė rakietinius sa
vo bombonešius iš rytinės 
Vokietijos į Lenkiją. Tuo 
būdu dar sykį parodo, kad 
vengia karo ir nori taikos.

Amerikos karininkai gi 
priešingai pasakoja: jog So
vietai todėl perkrausto sa
vo ''bombonešius Lenkijon, 
kad “rakietiniai mūsų lėk
tuvai galėtų juos sudaužy
ti rytinėje Vokietijoje.”

Tariamasi apie trokininkų 
streiko baigimą 
Naujojoj Anglijoj

Hartford, Conn. — Trokų 
kompanijos, vadai federaci
nės Išvežiotoji! Unijos ir 
valdininkai trijų Naujosios 
Anglijos valstijų tariasi, 
kaip baigti streiką .

Streikuoja 13,000 trokų 
vairuotojų Mass., Conn, ir 
Rhode Island valstijose. 
Reikalauja pridėti apie 30 
centų valandinio uždarbio.

Streikas apšlubino viso
kių krovinių išvežiojimą.

Japony streikas prieš 
amerikoną stovyklą

Tokio. — Apie 4,000 ja
ponų darbininkų per ketu
rias dienas streikavo kari
nėje amerikonų žvalgybos 
stovykloje Kokuroje. Strei- 
kieriai, pagaliau, susitarė 
su amerikine komanda ir 
grįžo darban. Neskelbiama, 
ką darbininkai laimėjo. 

paralyžiavo telegrafus, te
lefonus. paštą, geležinke
lių veikimą, darbus kasy
klose bei fabrikuose; su
laikė elektros ir geso patie
kimą miestams, net ir gat
vių valymą.

Taip streikai gali par
blokšti ir naująją Lanielo 
valdžią.

Premjeras Laniel grūmo
jo draftuot streikierius ar
mijon bei kitaip juos baust, 
jeigu jie tuoj negrįš dar
ban.

Streikieriaipasistatė gat
vėse ii- barikadas kovai 
prieš policijų.

Jau ketinta diena kai 
streikuoja milijonai civili
nių valdžios darbininkų - 
tarnautojų: telefonistai, te
legrafistai, laiškanešiai, ge
ležinkeliečiai ir kiti. Strei
kais jie protestuoja, kad 
valdžia, “taupydama lėšas,” 
paleidinėjo civilinius tar
nautojus ir atmetė jų rei
kalavimą padidinti algas 
pagal gyvenimo reikmenų 
pabrangimą.

Milijonai kitų darbinin
kų, paremdami civilinius 
tarnautojus, paskelbė 24 
iki 48 valandų streikus. Sy
kiu išstatė ir savo reika
lavimus.

Vynuoges augina n t i e j i 
farmeriai taip pat demon
struoja, protestuodami, kad 
valdžia nukirto jiems fi
nansinę paramą, kuri iki 
šiol buvo duodama.

Prancūzai rekrutuoja 
Vietnamo tautininkus

Hanoi, Indo-Kin.— Fraų- 
cūzai skelbia, kad jų suor
ganizuoti nauji Vietnamo 
tautininkų batalijonai, ko
manduojami francūzų ofi- 
cierių, puolė Vietnamo liau
dininkus - komunistus prie 
Raudonosios Upės žiočių.

Vartodami amerikinius 
bombonešius, francūzai ar
dė ypač vieškelį tarp Kini
jos ir Vietnamo komunistų 
stovyklų, t' c

Philadelphia, Pa.
Mirė J. Gražauskas

Juozas Gražauskas mirė 
rugpjūčio 6 dieną. Bus pa
šarvotas " sekmadienio va
karą, rugp. 9-tą, Charles J. 
Roman (Ramanausko) Fu
neral Home, 1113 Mt. Ver
non St. Laidos pirmadie
nį, rugp. 10 dieną, 11 vai. 
ryto, Oakland kapinėse.

Duktė Frances Hunter 
prašo jo draugus ir pažįs
tamus atvykti į šermenis ir 
palydėti.

Velionio dukrai Frances 
reiškiame užuojautą.
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LEIT. THIERMAN IŠTEISINTAS
NEDAUG PAS MUS buvo apie ją rašyta, tačiau 

leitenanto Thiermano byla, pasibaigusi praėjusi trečia
dienį, buvo įdomi byla.

Leitenantas Sheppart Carl Thierman buvo teistas 
karinio teismo Fort Devens, Mass. Jis buvo kaltinamas 
tame, kad “užslėpė savo komunistų partijos narystę,” 
kuomet buvo įvezdintas Į leitenantus Jungtinių Valstijų 
kariuomenėje. Leitenantas Thierman yra gydytojas.

Leitenantą Thierman teisė devyni karininkai. Teis
mas tęsėsi (su protarpiais) ilgai. Jį gynė advokatas 
Emanuel Bloch, tas pats, kuris gynė Ethelę ir Julių Ro- 
senbergus.

Į teismą liudyti prieš leitenantą Thiermaną buvo su
kviesta visa eilė profesionalių “liudytojų,” tikinusių, būk 
jie tikrai žiną, kad Thiermanas yra buvęs komunistų 
partijos narys ir jis tą faktą užslėpęs nuo armijos va
dovybės.

. Thiermano gynėjui teko sunkiai dirbti, kad įrodyti, 
jog “profesionaliai liudytojai” yra melagiai. Ir jam pa
vyko tai įrodyti, įtikinti teisėjus.

Pastarieji, studijavę Thiermano bylą per tris va
landas, surado, kąd jis, Thiermanas,• yra nekaltas.

NEGAUNA ADVOKATŲ
KAIP ŽINOMA, Philadelphijoje tapo areštuoti aš- 

tuoni darbinidkų judėjimo veikėjai. Jie tebelaikomi 
Holmburg kalėjime.

Teismas/nustatė jiems aukštą belą: septyni iš su
imtųjų, jei/nori būti iki teismo išleisti iš kalėjimo, pri
valą užsistatyti po $25,000 kiekvienas, o aštuntasis, Jo
seph'Kuzma, turįs užsistatyti $50,000 belą.

Tai baisiai’ didelės sumos ir jos nelengva gauti.
Suareštuotieji darbininkų judėjimo veikėjai negali 

gauti advokatų, kurie juos gintų.
Kodėl jie negali advokatų gauti?
Todėl, kad advokatai bijosi apsiimti jų bylas vesti, 

nes tos bylos esą “nepopuliarios,” — suimtieji, kaip ži
nia, kaltinami nusižengę SmPho įstatymui,—įstatymui, 
pagal kurį jau yra nuteista kalėjimai! nemaža žmonių.

Advokatai bijosi suareštuotuosius ginti, nes jie už 
tai gali užsitraukti teismo rūstybę. Ne tik teismo, p ir 
komercinės spaudos, radijo ir kitų propagandos organų.

Kaip žinia, iau ne vienas advokatas, gynęs asme
nis, teisiamus pagliT Smitho įstatymą, tapo nubaustas. 
Kiti apskelbti raudonaisiais. Dėl to advokatai ir bijosi 
imti šitų* vyrų bylą vesti.

Teisėjas “užtikrino” suimtuosius, kad jiems be ad
vokato nereikės būti: jis, teisėjas, paskirsiąs jiems advo
katus. Tačiau kiekvienam aišku, jog teismo paskirtieji 
advokatai ne visuomet atlieka tai, ką gali atlikti teisia
mųjų pasirinkti advokatai.

Visas šis reikalas dar kartą parodo, prie' kokios 
padėties makartistai privedė Ameriką, mūsų kraštą. 
Jiems pavyko įdiegti daugeliui žmonių baimę, nepasiti
kėjimą vieno' kitu, atsisakymą vieno kitam patarnauti.

Ar ilgai taip bus?

KAS BUS?
PRJEŠ TŪLĄ LAIKĄ Jungtinių Valstijų, Didžiosios 

Bpitanijos ir Francūzijos užsienio reikalų ministrai, su
sirinkę, į Washingtona, tarp kitko, nutarė kviesti Tary
bų Sąjungą į konferenciją Vokietijos reikalams svarstyti.

Efuvo rašyta, buvo spekuliuota dėl to, ką į tai atsakys, 
Tarybų Sąjunga. Ar ji sutiks dalyvauti keturių valsty
bių užsienio reikalų ministrų konferencijoje? Kai ku
rie buvo linkę manyti, kad ji nesutiks tai daryti.

Tačiau Tarybų Sąjunga sutiko. Ji pasiuntė tuo rei
kalu. ilgoką notą visom trim, valstybėm.

Ji sutinka tartis Vokietijos apvienijimo klausimu, 
nes tikslus, tinkamas to klausimo išsprendimas padėtų 
taiką išlaikyti.

. Bet Vokietijos klausimas yra tik vienas iš daugelio 
opiųjų tarptautinių klausimų. Norint užtikrinti pasto
vią taiką pasaulyje, tenka visus klausimus svarstyti ir 
spręsti. ♦

Vienu iš didžiųjų klausimų yra Kinijos Liaudies 
Respublikos klausimas. Toji milžiniška šalis, su puse 
bilijono gyventojų valstybė, dar vis yra izoliuota, ne
priimta į Jungtines Tautas, boikotuojama, kai tuo pa
čiu, kartu Čiang Kai-šeko valdžia, tupinti Formozoje, 
kalba Kinijos vardu.

Taigi 'tarybinė nota ir siūlo, idant busimojoje kon
ferencijoje būtų svarstytas ir Kinijos klausimas.

Būtų gerai, jei taip būtų. Tačiau, žinant mūsų vals
tybės sekretoriaus’ Mr. Dulleso nusistatymą, abejojame, 
ar taip bus, ar jis su* tuo sutiks.

O jis turėtų sutikti, nes tik derybomis, tik pasita
rimais tegalima didžius ir mažus klausimus išspręsti. 
Ginklu, kaip parodė Korėjos karas, nieko negalima iš
spręsti.

Kas Ką Rašo ir Sako
KAIP DANGUJE.
TAIP IR...

Chicagos Drauge skaito
me k o r e s p o n d e n ciją "iš 
Francūzijos. Ten esą apie 
1,500 lietuviu. Jie išsiblaš- 
kę po visą krapštą. Daugu
mos jų (darbininkų) gyve
nimas yra sunkus.

Na, o kaipgi su lietuvy
be? -

Draugo koresponde n t a s 
pažymi:

Lietuviu nutautėjimo reika
las Prancūzijoje yra gana 
ryškus, ypač senesniuose emi
grantuose. Taip Villerpute, 
prie Caen, kur yra apie 60 
lietuvišku seimu, vaikai jau 
daugumoje nebemoka lietuviš
kai...

Taigi nutautėjimo pro
blema yra visur vienoda: 
Jungt. Valstijose, Kanado
je, Lotynų Amerikoje ii 
Francūzijoje.

PLAGIJUOTOJUS
IMA NAGAN

Vilniaus Tiesoje skaitome 
tokį rašytojo Jono Dovy
daičio redakcijai laišką: ■»

“Tiesos“ N r. 163, liepos 12 
d. buvo išspausdintas V. Meš
kučių apsakymas “Pirmūnai,“ 
po rubrika “Iš apsakymų 
“Tiesos“ konkursui.’’

šis apsakymas yra nuplagi
juotas iš mano apsakymo 
“Garbes lenta“. kuris buvo 
išspausdintas “Jaunimo gre
tų“ žurnale 1919 m. vasario 
mėnesį, o vėliau įdėtas i rinki
ni “Prie žaizdro“.

šio savo apsakymo “Tiesos“ 
konkursui nesiunčiau. Vadina
si, V. Meškutis pasisavino ma
no kūrinį, kad dalyvautų “Tie
sos“ konkurse apsakymui.

Prie in Tiesos redakcija 
deda tokia pastaba:

Nustatyta, kad V. Meškučio 
slapyvarde pasirašytas apsa
kymas “Pirmūnai“ tikrai nu
plagijuotas iš drg. J. Dovy
daičio aukščiau minėto apsa
kymo “Garbės lenta“ ir dėl 
redakcijos neapdairumo iš
spausdintas kaip konkursinis 
apsakymas.

Išaiškinta, kad plagijatorius 
yra Vladas s. Stasio Kuneiko- 
vas iš Varnių rajono. Pagirgž-, 
dutės kaimo. 7

Redakcija daro žygius, kad 
plagijatorius būtų nubaustas.

APIE FRANCŪZIJOS 
KOMUNISTUS

Lietuvos žinių agentūrą
Elta praneša iš Paryžiaus:

Laikraštyje “Humanite” pa-

Paprastai laikraščių re
porteriai ir koresponden
tai apsirengia “žmoniš
kai”, kai eina j pasimaty
mą su prezidentu Eisen- 
howeriu. Taip jau priim
ta. Bet Roland Sawyer 
nebeiškentė karščio ir a- 
tėjo trumpomis kelinėmis.

Visi nustebo, bet nie
kas jo neišmetė iš kon

ferencijos.

skelbta Prancūzijos komunis
tu partijos Politinio biuro re
zoliucija, kurioje,, iš vienos 
pusės, pažymimi taikos, de
mokratijos ir socializmo sto
vyklos laimėjimai, o iš kitos 
pusės, nurodoma, kad sustip
rėjo visuotinė kapitalizmo 
krizė ir paaštrėjo prieštaravi
mai tarp imperialistinės sto
vyklos šalin. Rezoliucijoje nu
rodoma, jog “Prancūzijos ko
munistų partijos Politinis biu
ras yra visiškai solidarus su 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos Centro Komitetu, ku
ris padarė naują ir labai di
delę paslaugą tarptautiniam 
darbininkų judėjimui tuo kad 
demaskavo tarptautinio impe
rializmo agentą Beriją ir ne
leido jam toliau tęsti savo nu
sikalstamą darbą.’’

Tarybų Sąjungos didžiosios 
Komunistų partijos pavyzdžiu, 
sakoma toliau rezoliucijoje, 
Prancūzijos komunistai dar 
labiau didins susitelkimą, ide
ologinę vienybę ir politinį ko
vingumą vadovaujant masėms.

RAŠYTOJO 
KOROLENKO

SUKAKTIS
Šių metų liepos 27 d. vi

soje Tarybų Sąjungoje bu
vo paminėta rašytojo Vla
dimiro G. Korolenkos 100 
metų sukaktis nuo jo gimi- 

i mo.
Korolenko buvo žymus 

■ rašytojas-demokratas, liau- 
: dies reikalų gynėjas. Jis 
l yra labai populiarus visoje 
į tarybinėje šalyje. Jo ra.š- 
| tai yra išleisti net 38 kal- 
| bose, — iš viso apie 17 mili- 
i jonų egzempliorių. ‘

Šiai sukakčiai atžymėti 
l buvo ruošti mitingai, sam
būriai, kuriuose visuomenė 
buvo supažindinta su rašy
tojo gyvenimu. Vilniuje 
Lietuvos Rašytojų Sąjunga 
taipgi buvo suruošusi tuo 
reikalu .mitingą.

Prie progos mes pateik
sime išsamesniu duomenų 
apie šį rašytoją.

Pietinis afrikietis šaukia
J. Tautas neveidmainiaut, 
bet vykdyt tautų lygybę

United Nations, N. Y. — 
E. S. -jBachs, buvęs darbi
ninku vadovas Pietų Afri- c €>
koje, atsišaukė į Jungtines 
Tautas, kad apgintų teises 
negrų ir kitų spalvuotų 
žmonių tame krašte. O jei
gu Jungtinės Tautos to ne
padarys, tai turi išbraukti 
iš savo konstitucijos visus 
skelbiančius tautų lygybę 
p arei iš k i m us, kaip sako 
Sachs.

Baltieji Pietinėje Afriko
je, savivaldiniame anglų 
imperijos krašte, išleido to
kius įstatymus, kad baus
tinai užgina negrams, in- 
dusams bei “maišytakrau- 
jams” gyventi tose pačiose 
miestų- dalyse su baltai
siais, eiti į baltųjų vietas 
geležinkelio stotyse, važinė
ti tuose pačiuose vagonuo
se su jais, net pasirodyti 
baltųjų gatvėse.

Pats Sachs buvo įkalintas 
už tai, kad sakė kalbas miš
riems negrų ir baltųjų dar
bininkų susirinkimams gat
vėse.

Arabai reikalauja pasmerkt 
Izraeli už jo sostines 
perkėlimą i Jeruzalę

United Nations, N. Y. — 
Irakas ir kitos arabiškos 
šalys reikalauja, kad Jung
tinės Tautos- pasmerktų Iz
raelį už jo sostinės perkė
limą iš Tel Avivo į Jeru
zalės senamiestį. Sako, Iz
raelio sostinės perkrausty- 
mas didins susikirtimus 
tarp žydų ir arabų; gal 
stums ir linkui atviro karo.

Patiks kam ar nepatiks, bet 
Korėjos politinėje - konferenci
joje iškils Kinijos klausimas, 
čiango Kai-šeko režimas turės 
važiuoti laukan iš Jungtinių 
Tautų. Kinijos vieta toje or
ganizacijoje priklauso Kinijai.

Tiktai politiniams trumpa- 
! regiams tas neaišku; 

f

Pasirodo, kad Čiang tupi 
i Formozoje ir bijo Formozos 
i žmonių. Jis turi savo armiją, 
' atsigabenęs iš Kinijos. Jon 
j nedrįsta rekrutuoti formozie- 
I čius. I

O jo senoji armija jau pa
seno. Dar metai kiti ir ji bus 

| nebetinkama kariavimui.
Taip pranašauja karo žino- 

| vai. \
Čiangas randasi despereci- 

joje.
—o—

Rytinės Vokietijos premje
ras G rote wohl sako: Jeigu 
Amerika turi perdaug maisto, 
tam tikrą kiekį lengvai gal! 
iš jos nupirkti Rytinė Vokieti
ja. Ji nenori'jokios almužnos. 
Almužna tegu eina patiems 
amerikiečiams, kurių nedatek- 
liuje randasi visuose miestuo
se.

Sveika Grotewohl mintis. Jo 
pasiūlymas Amerikai naudin
gas. Kam kitiems už dyką 
maistą piršti, kuomet namie 
randasi alkanų ?

—o—
Vis dar neturime tikro ir 

pilno apskaitymo, kiek amęri- 
kiečių nukentėjo Korėjoje. 
Paskutinis ir dar nepilnas są
rašas paduoda 140,546. Būsią 
dar daugiau.'

Pinigais šis karas Amerikai 
kaštavo 15 bilijonų dolerių.

—o—
Kas sudarys tą politinę kon

ferenciją, kuri spręs Korėjos 
likimą? Svarbi ir rimta prob
lema. Ją svarstys Jungtinių 

I Tautų Aseniblėja.
> Britai joje nori dalyvauti. 
Jie taipgi sako, kad konferen
cijoje turėtų dalyvauti Indija 
ir Tarybų Sąjunga. Japonija 
taip pat reikalauja balso. Ki
nija turės dalyvauti, taip pat 
Jungtinės Valstijos.

Kurios dar -šalys bus priim
tos, parodys ateitis.

■ —o— *
Panašu j juoką, bet tikra 

tiesa. Kareiviai Korėjoje buvo 
taip pripratę prie kanuolių 
si; augimo dieną ir naktį, jog 
kai jos nustojo baubusios, ka
reiviai nebegalį užmigti! žmo
gus prie visko pripranta.
Lietuvoje žmonės sakydavo,: 

“šuo ir kariamas pripranta/’ 
Panašiai ir su žmogum.

Gal ir geras dalykas. Kolum
bijos sostinės Bogota polici
jos komisijonierius sudarė ci
vilinių žmonių komisiją sekio
jimui policijos. Policijos žiau
rumai taip dasiėdė žmonėms, 
jog jie toliau pakęsti nebega
li.

Gerai būtų, kad New Yorke 
panaši civilinių žmonių komi
sija būtų suorganizuota, čia 
irgi policijos brutališkumas 
pasiekęs aukštą laipsnį. Ypač 
Harlem miesto dalyje žmonės 
skundžiasi.

—o—
Britai džiaugiasi Korėjos 

paliaubomis. Jie sako, nuo 
dabar Britanijos prekyba su 
Kinija pašoks keliais laiptais 
aukščiau. Jie turi tiesos.

—o-—
Indija turi gerą kandidatą 

į Jungtinių Tautų Asemblė- 
jos prezidentus. Jie. siūlo iš
rinkti Indijos premjero seserį 
Mrs. Pandit. Ji smarki ir pro
tinga moteriškė, būtų geras 
Asemblėjos prezidentas.

, —o—
Audra šaukšte vandens. Iz

raelis savo užsienio reikalų 
ministeriją nu kraustė į Jeru- 
zolimą. Amerika protestuoja. 
Kodėl Izraelis neturėtų teisės 
laikytis savo ministerijos ten, 
kad jis nori ?

At kas turi teisę pakoman- 
davoti, kur turi būti Amerikos 
ministerijos? ( *

ĮVAIRIOS PASTABOS ' Sumažėjo užmušimai 
kasyklose

Kaip atrodo, tai De Gasperi 
politinė pypkė jau išrūkyta. 
Paskutiniai rinkimai nedavė 
jo partijai daugumos. Nepa
gelbėjo nei popiežiaus pote
riai, nei mūsų šalies doleriai.

Komerciniai laikraščiai būtų 
visiškai tušti, jeigu kas nors 
jiems nors per vieną dieną 
uždraustų minėti komunistus 
bei1 Sovietus. Kaip jiems ir 
neatsibosta tuos “raudonuo
sius“ kasdien garbinti!

B UNIJŲ VEIKLOS
Areštuoja pikietuojančiųs 
streikierius

Carle Place, L. 1. — čionai 
streikuoja Arma Corporation 
fabriko darbininkai. Streikas 
yra visuotinas. Į pikietą išeina 
po pora tūkstančių streikierių. 
Liepos 28 d. policija suareš
tavo 14 streikierių. Jie kalti
nami užpuolime ant skebų.

—°—
Prasidėjo teismas prieš 
unijistus

Clay, W. Va. — čionai 
prasidėjo byla prieš mainie- 
rius, kurie kaltinami žmogžu
dystėje. Teisiami trys mainie- 
riai. Mat, gegužės mėnesį 
streiko metu jie buvo kovos 
priešakyje. Mainų kompanijos 
ir valdžia sudarė prieš juos 
suokalbį.-Jiems grūmoja am
žinas kalėjimas arba mirties 
bausmė.

Teisiamais yra Jenning R. 
Baili, Dennis A. Graham ir 
Clifforjj L. Pritchard.

—o—
Streikuoja 22,000 darbininkų

San Francisco, Calif. —. Dar
žovių ir vaisių pakavimo fab- 

j rikų darbininkai paskelbė 
streiką. Streikas apima 22,000 
darbininkų. Darbininkai pri
klauso prie AFL Cannery 
Workers unijos. Darbininkai 
reikalauja algų pakėlimo.

Finansinė parama dienraščiui
Nors dienraščio finansi

nis vajus oficialiai užsibai
gė su liepos 15 d., žmonės 
visvien, įvertindami spau
dą, siunčia paramą - aukas 
dienraščiui. Prhšome pa
siskaityti.

Zanie Klibienė, Chicago, 
Ill. (atminčiai mirusio sa
vo vyro Krizo) $20.

LDS apskr. (per V. Že
bri), Cleveland, Ohio, $10.

Ona Remeikienė, Chica
go^, Ill. (atminčiai mirusio 
savo yyro Petro) $10.

Alex Giedra, White 
Plains, N. Yf, $10.

L. Tilvikas, Easton, Pa., 
$10.

Richmondiečio Draugas, 
Phila., Pa., $10.

Domicėlė G a b a 1 i e n ė, 
Queens Village, L. L, N. Y.. 
$10.

P. A. Valiūnas, Catskill, 
N. Y., $10.

A. Zline, Detroit, Mich., 
$5.

F. Malkaitis, Easton, Pa.. 
$5. f

E. B e n d a r a v i č i e n ė, 
Evansburg, Pa., $5.

K. Yudickas, Easton, Pa., 
$5.

Adam- Peters, St. Louis, 
Mo., $5.

V. Urbienė; Philadelphia.
Pa.. $5k

V. Daniel, Easton, Pa., $5.
J. Zukelis, Phila., Pa., $5. 
Richmondietis, Phila., Pa.. 

$5.
J. Stakvilevičius, Brook-, 

lyn, N. Y., $5. '
P. ir A. Mikniaus, Brook

lyn., N. Y., $5.
' A. >Zazas, So. Ashburn-: 
hąm, Mass., $5.

A, Bakevich, New Brit-1 
ain, Conn., $4.
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Washington, D. C. — Val
diškas Kasyklų Biuras rapor
tuoja, kad paskutiniais ma
tais labai smarkiai nupuolu 
užmušimų skaičius kietosiom) 
anglies kasyklose. Per pir
muosius šešis šių metų mene
sius kasyklose buvo užmušta 
38 mainieriai, arba dvidešimti
mi mažiau, negu 1952 me
tais per tą patį laikotarpį.

—o—
Užgiria paliaubas

Washington, D. C. — CIO 
prezjdentas Walter Reuther 
sveikina įvykdymą paliaubų 
Korėjoje, šios paliaubos, jis 
sako, “suteikia Amerikai ir 
visam laisvajam pasauliui ne
ribotą progą užvesti karą 
prieš alkį ir skurdą.”

—o—
Streikas atominėje dirbtuvėje

Oak Ridge, Tenn. — Lie
pos 28 d. čionai paskelbtas 
streikas atominės energijos 
fabrike. Tai pirmas streikas 
bėgyje dešimties metų. Strei
kai! išėjo 3,500 darbininkų. 
Jie priklauso prie Amerikos 
Darbo Federacijos unijos. 'W

—o—
Atmetė vienybės pasiūlymą 

S
^Cleveland, Ohio. — Bro

therhood of Locomotive Engi
nemen and Firemen unija už
kvietė 90 metų amžiaus Bro
therhood of Locomotive Engi
neers uniją į pasitarimus dėl 
abiejų unijų susivienijimo. 
Bet unijos prezidentas G. L. 
Brown pasiuntė telegramą, 
kad jo unija nepritaria uni
jų vienybei ir neis į pasitari
mus. Jis sako, kad 1933 me
tais jo unija pasiūlė panašią 
vienybę, bet tada ana unija 
pasiūlymą atmetė. Dabar jo 
unija atsimoka tuo patimi.

Maskva. * — Sovietų Są
junga paskyrė Aleksandrą 
Abramovą savo ambasado
rium Izraeliui.

Tony Slonksnis, New 
Hope, Pa., $3.

P. Gardauskas, New Brit
ain, Conn., $3.

E. Drobus, Stevensville, 
Mich., $2.

V. Young, Cleveland, 
Ohio, $2.

Joe Zdanevičius, B’klyn, 
N. Y., $2.

M. Butvilą, Chicago, Ill., 
82. *

W. Valaitis, Chicago, Ill., 
$2.

J. Katinis Bethlehem, 
Pa.. $2.

J. Jakelevičienė, East St. 
Louis, Ill., $2.

■ ‘ Monika Raskauskas, Wa
terbury, Conn., $2.

V. Gizauskas, Chester, 
Pa., $2. k

John Laemy, Bnjftkhi'i,
N. Y., $2. ’ a

Br. Keršis,* Cambridge, 
Mass., $2.

Marcella Subach,- Tho
mas, W. Va., $2.

Antanas Kiškiunas, Hart
ford, Conn., $2.

E. Žukauskienė, Bethle
hem, Pa., $2.

P. Vasiliauskas, Cleve
land, Ohio, $2.

M. Swed, Paterson, N. J., 
$2.

Geo. Daugėla, Richmond 
Hill, N. Y., $1.

J. Chapas, Des Moines, 
Iowa, $1.

Jurgis Nalivaika, Brook
lyn, N. Y„ $1.

Kaip matot, pasidarė gra
žus pluoštas aukotojų. Ta
riame jiems širdingai ačiū 
už tokią gražią paramą ir< 
tikimės, kad jų pavVzdif 
seks ir kiti geri dienraš
čio rėmėjai, kurie dar iki 
šio laiko neprisidėjo su sa
vo auka.

Laisvės Administracija
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NUSIŽEMINIMAS
(Apsakymas iš indusų gyvenimo)

Raštines tarnautojas — romiausias iš visu 
žemės būtybių. Jis taip sugeba tramdyti jau
smus, kaip nejstengia net jogas po ilgų at
gailos ir tobulinimosi metų. Jis įsikūnijęs 
pasitenkinimo, atsidavimo, kantrybės pavyz
dys, pagarbumo idealas. Jame sutelktos vi
sos dorybės. Ir, nepaisant to, jam niekuo
met nenusišypso laimė. Niekas netrikdo vie
nodo babu (smulkus tarnautojas) gyveni
mo. Joks spindulys nepraskrodžia jo būties 
tamsos, šypsena niekuomet nepapuošia jo 
lūpų. Lala Fatech čandas buvo šitos liūdnos 
žmonių veislės atstovas.

Fatech čando vardas reiškia “Pergalės 
mėnulį”, bet pagal mūsų herojaus būdą jam 
geriau tiko vadintis “Nesėkmės vergu”. 
Tarnauti jam nesiseke, gyventi nesisekė, 
draugauti nesisekė — žodžiu, kiaurai nesi
sekė. Jis neturėjo sūnaus, už tai turėjo tris 
dukteris, neturėjo brolio, už tai turėjo dvi 
svaines, ir tuščias kišenes. Sąvo prigimtimi 
jis buvo geras, jautrus žmogus, o tai reiš
kia, kad kiekvienas, kuris netingėjo, galėjo 
joti jam ant sprando. Sveikata jis taip pat 
negalėjo pasigirti. Sulaukęs trisdešimt dvejų 
metų jis jau buvo žilstelėjęs. Jo akys buvo 
prigesusios, veidas pablyškęs, skruostai į- 
dubę, pečiai pakumpę. Nei jis turėjo drąsos 
Širdyje, nei jėgos raumenyse. Kas rytas, de
vintą valandą jis eidavo j raštinę, kas vaka
ras, šeštą valandą grįždavo namo, ir išeiti 
kur nors jam tiesiog trūkdavo energijos. 
Apie tai, kas vyko už raštinės ir namų sie
nų, jis nieko nenusivokė. Dabartį ir ateitį, 
dangų ir pragarą — viską jam užstojo ras
tinė, kurioje jis tarnavo. Religija jo nedo
mino, linksmybės taip pat. Jis net neprisimi
nė, kada buvo kortas rankose laikęs.
^Ruvo žiema, dangus buvo aptrauktas sky

stais debesimis. Pusiau šeštą, kada Lala Fa
tech čandas grįžo iš tarnybos, jau degė 
žvakės, kaip paprastai, jis prigulė tamsia- 
me kambaryje ant ša r p ojaus 
(lengva lova) k v ė p t e 1 ti valam 
d ž i u k ę; be šito jam nebūtų užtekę jėgos 
net prasižioti. Jis dar gulėjo, kai staiga 
prie namų pasigirdo triukšmas. Kažkas rėka
vo, garsiai šaukė jį vardu. Jaunesnioji Lala 
Fatech čando duktė išėjo sužinoti, kas ten 
darosi, ir grįžusi pranešė, kad atėjęs pasiun
tinys iš raštinės. Šarda, Lala Fatech čando 
žmona, tuo metu plovė indus.

— Paklausk, ko jam reikia, — tarė ji, — 
tėvas neseniai grižo iš raštinės. Kam vėl jo 
prireikė ?

Pasiųstasis atsakė:
— Sahibas (ponas) jį šaukia. Sako, labai 

reikalingas.
Snaudulys apleido Lala Fatech čandą. 

Jis pakėlė galvą ir paklausė.
— Kas tu ?
— Tai čaprasi (pasiuntinys) iš raštinės,— 

pasakė šarda.- * ■
— čaprasi? Ko jam? Argi sahibui esu 

reikalwgas?
i — rlyaP, sako labai reikalingas. Nuostabus 

žiogus tas’ tavo sahibas! Nė valandėlės be 
tavęs negali gyventi! Jam dar negana, kad 
tu ištisą dieną raštinėje sėdėjai. Sakyk, kad 
tu negali ateiti. Ką jis tau padarys? Iš tar
nybos išvarys ? Na, ir tegu! Būta ko gailėti!

Fatech čandas suburbleno, lyg su savim 
kalbėdamas. t

— Aš, rodos, viską padariau. Ko gi jam 
dar reikėtų ? Keista! — Paskui v šūktelėjo 
prie namų tebestovinčiam čaprasi\— Tuo
jau einu! — ir krenkšdamas pradėjo keltis.

— Pirmiau pavalgyk, — tarė šarda. — 
Pradėsi su čaprasi kalbėti ir viską užmirši.

— Ar vaikai valgė?
— Valgė, valgė! — piktai atsiliepė šar

da, tarytum laukusi šito klausimo. — Visi 
gavo savo dalį. O dabar tu valgyk.

Iš gatvės vėl ėmė šaukti čaprasi:
—^Greičiau, babudži (gerbiamasis babo), 

laikas bėga.
— Pasakyk gi tu jam, kad neisi, — tarė 

šarda. 1
—• Kaip aš galiu, jeigu jis man duonos 

kąsrr duoda ?
— %Iis tave mirtinai užvaikys! Pažiūrėk į 

veidi%ldį. Tu atrodai, ]yg būtum pusmetį li
goninėje drybsojęs!

Fatech čandas suvalgė keletą šaukštų ko
šės, užgėrė ją stikline vandens ir išskubėjo į 
gatvę.

— Tu ilgai delsei, babudži, — tarė jam
, . v.. ,—.................

3 put!.—Laisvi (Liberty)—šeštadien., Rugp.

čaprasi. — Dabar reikia bėgte bėgti. Kitaip 
sahibas tave išplūs ir nieko nenorės klausyti.

Fatech čandas pabandė bėgti, bet veikiai, 
uždusęs, sustojo. ■

— Tegu plūstasi, — pasakė jis. — Aš ne
galiu bėgti. Kin* jis mūsų laukia: namie ar 
raštinėje ?

— Ko gi jam sėdėti raštinėje? — atsakė 
čaprasi. — Kas jis, tavo nuomone: karalius 
ar belaisvis? I

čaprasi buvo pratęs greitai vaikščioti. Gi 
Fatech čandas seniai buvo greitai vaikščio
jęs. Bet kaip prisipažinti? Jam neleido išdi
dumas. Jis stengėsi neatsilikti nuo čaprasi, 
bet tai jam sunkiai vyko. Krūtinę varste 
diegliai, trūko kvapo. Paskui staiga ėmė 
suktis galva, kūną išpylė lipnus prakaitas. 
Prieš akis ėmė raičiotis ugnies ratai. O čap
rasi šiurkščiai rėkavo:

— Na, gyviau, babudži! šliauži kaip vėž
lys !

Fatech čandas sunkiai pratarė:
— Eik greičiau! Pasakyk jam, kad tuoj 

ateisiu.
Sahibas dideliais žingsniais vaikščiojo po 

verandą. Jis kas minutė žvilgčiojo vartelių 
pusėn ir vis labiau erzinosi nieko nematyda
mas įeinant. Kuomet pasirodė čaprasi, sahi
bas sušuko:

— Kur gi tu tiek laiko buvai prasmegęs?
čaprasi, stovėdamas ant verandos pakopų, 

atsakė:
— Ponas Fatech čandas taip ilgai ruošė

si, kad negalėjau jo sulaukti. Atgal aš visą 
laiką bėgau.

— Ką tau pasakė babu ? — paklausė sa- 
. hibas chindų kalba, nežmoniškai kraipyda
mas žodžius.

— Jis tuojau' ateis. Aš jo ištisą valandą 
laukiau, ko] jis iš namų išsikuistė.

Tuo tarpu Fatech čandas įžengė j platų 
bungalo kiemą, priėjo ir žemai nusilenkė 
sahibui.

— Kodėl taip ilgai? — subaubė šis.
Pamatęs jo veidą, Fatech čandas nutirpo.
— Pone, aš vos prieš pusvalandi grįžau 

iš rastinės namo. Tačiau vos čaprasi mane 
pašaukė, aš viską palikau ir atskubėjau čio
nai.

— Meluoji! Aš jau visą valandą tavęs 
laukiu !

— Pone, aš nemeluoju. Ga\ būt, aš ilgai 
ėjau dėl to, kad blogai jaučiuosi, brt išėjau 
vos pašauktas.

Sahibas pakratė ore lazdą, kurią jis laikė 
rankoje. Visi požymiai liudijo jį esant girtą.

— Tylėk, kiaule! — subliuvo jis. — Aš 
tavęs daugiau kaip valandą laukiu! Tučtuo
jau griebk sau už ausų ir melsk atleidimo!

Fatech čandas prarijo besiveržiančius žo
džius, lyg kraujo krešulį:

— Sahibe,,— tarė jis, — aš visą dieną 
dirbau raštinėje. Dešimt yalandų iš eilės. 
Netgi daugiau. Ir aš niekuomet...

— Tylėk, kiaule! Griebk sau už ausų!
— Aš nieko blogo nepadariau.
— čaprasi! Patampyk šitą kiaulę už au

sų ! — įsiutęs ėmė" bliauti girtas anglas.
čaprasi tyliai bet tvirtai atsakė: .
— Pone, jis už mane vyresnis. Kaip aš 

galiu išdrįsti tampyti jį už ausų!
— Tampyk,!tau sakoma. O jei ne, aš tave 

išvanosiu.
Čaprasi atsakė:
— Pone, tarnybon aš stojau dirbti, o ne 

tam, kad mane muštų. A-š neleisiu savęs 
žeminti! Aš pasiryžęs vykdyti visus pono iš
sakymus, bet kito žmogaus nežeminsiu. Ge 
riau tegu ponas mane išvaro. Ne amžinai 
tarnausiu ir, dėl to nenoriu su visais žmonė
mis vaidytis.

Nesitverdamas pykčiu, sahibas, iškėlęs 
lazdą, šoko ant čaprasi. Tas suprato, kad 
delsti nėra ko, ir pasileido, kur kojos neša.

Fatech Čandas stovėjo tylėdamas, lyg su
akmenėjęs. Sahibas, pamatęs, kad nepa
vys čaprasi, puolė Fatech Čandą. Jis stvėrė 
jį už abiejų ausų ir ėmė iš visų jėgų tampy
ti.

— Kiaule! Akiplėša! Tu man neklausysi! 
Tučtuojau eik ir atnešk man iš raštinės by
lą !

— Kurią bylą, sahibai ? — trindamas au
sis paklausė Fatech čandas.

— Kurią, kurią!... Ar tu kurčias, ar ką? 
Pasakyta bylą! Supratai?

Fatech čandas sukaupė jėgas.
— Kurią bylą, sahibai? — pakartojo jis.

— Kuri byla jums reikalinga?
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Jo sieloje šmėkštelėjo pasipiktinimas. Jis < 
negalėjo suprasti, ko nori anglas. Tačiau 
spirtis ir aiškintis jis neturėjo drąsos. Sahi
bas apskritai įtūžęs nesusivaldo, o dabar jis 
dar girtas: girtas nuo savo. valdžios pajau
timo ir tiesiog nuo viski. Nežinia, kas dar 
jam šaus į galvą. Ir Fatech čandas nusigrę
žė ir paklusniai pasuko vartų link.

— Bėgte! — sukomandavo sahibas.
— Aš negaliu bėgti, pone, — tarė Fatech 

čandas.
■ — Ak, negali! Tinginys apėmė? Na, aš 

tave pamokysiu! Bėgte! Bėgte, bėgte! — ir 
ėmė spardyti Fatech čandą.

Fatech čandas nepasuko į raštinę. Juk - 
sahibas net nepaaiškino jam kaip reikiant, 
kuri byla jam reikalinga. Gal jam girtam 
atrodė, kad šito nereikia aiškinti. Fatech 
čandas, vos vilkdamas kojas, nusliunkino 
namo: skausmas ir netikėto pažeminimo gė
da kaustė jį, kaip sunkios grandinės, žinia, 
sahibas daug kartų už jį stipresnis. Na, bet 
vis dėlto argi galima buvo viską taip nuo
lankiai kęsti ? Reikėjo, jam nors prideramai 
atsakyti! Tulžį išlieti! Reikėjo nusimauti ba
tą ir tekštelėti per snukį!

Ne, visa tai beprasmiška, — nusprendė 
Fatech čandas. — Anglas jį nušautų ir vis
kas. Ir nieko jam už tai nebūtų: blogiausiu 
atveju nuteistų jį dviem mėnesiams kalėti 
arba sumokėti trijų-keturių šimtų rupijų 
baudą. Gi Fatech Čando šeimai šitai būtų 
pražūtis. Kas gi pasirūpintų jo vaikais? Jie 
mirtų badu gatvėje. Ak, kodėl jis toks varg
šas! Jeigu jis turėtų bent truputį pinigų, ne
leistų taip su savim elgtis. Tegu jį po to ir 
nušautų, kad tik jis galėtų pamokyti šitą 
akiplėšą! Jam negaila gyvenimo, ne taip 
jau daug čia. džiaugsmo. ’Tik štai žmona, 
vaikai...

Fatech Čandas slinko keliu, o jo galvą 
varstė padrikos mintys. Kodėl jis nesirūpino 
savo sveikata? Jeigu jis būtų stipresnis!... 
Reikia visuomet nešiotis peilį. Reikėjo drož
ti sahibui antausį! Tuomet sahibo tarnai bū
tų užpuolę jį, sumušę ligi netenkant sąmo
nės, o gal ir mirtinai... Na ir tegu! Už tai 
visi žinotų, kad atsirado žmogus, kuris ne
pabūgo ginti savo teisių. Vistiek teks kada 
nors mirti, ir šeima tuomet visvien liks be jo. <

Vos jis įžengė į namus, kai šarda apibėrė 
ji klausimais:

— Ko jis tave šaukė? Ką tu ten. veikei 
taip ilgai?

— Jis buvo girtas, — atsakė Fatech Čan
das, rangydamasis ant šarpojaus. — Keikėsi 
paskutiniais žodžiais. Mane įžeidė. Nieko 
doro nepasakė, tik kartojo kaip papūga: 
“Kodėl taip vėlai? Kodėl taip vėlai?”. Lie
pė čaprasi tampyti mane už ausų.

— O kodėl tu neūžvežei jam batu per 
snukį? — piktai sušuko Šarda.

— Čaprasi gerds žmogus, — kalbėjo to
liau Fatech čandas. —. Jis jam tiesiai pasa
kė: “pone, aš ne todėl atėjau pas jus tar
nauti, kad įžeidinėčiau pagarbius žmones”'. 
Paskui nusilenkė jam ir dingo.

— Vyras, taip jam ir reikia. O tu kodėl 
jam neatvežei {<aip pridera?

— Atrėžiau. Ir net-geriau. Jis puolė ma
ne su lazda. O aš nusiaviau batą. Jis man 
lazda, o aš jam batu. r

šarda džiūgauto džiūgavo.
— Ne, tiesa? — šūktelėjo ji. — Tikriau

sia, mėlynių jam ant žandų prisodinai!
— Oho! Kaip spragilu apkaliau!
— Teisingai padarei. Jeigu aš būčiau bu

vus tavo vietoje, jis, gyvas nuo manęs nebū
tų pasprukęs.

— Taip, aš jį gerai apdorojau. Bet dabar 
reikia laukti nelaimės. Mane, tikriausia, iš
varys iš tarnybos, o gal, net kalėjimai! pa- 
tupdys.

— Už ką gi tave tupdys kalėjiman? Argi 
nėra teisybės pasaulyje? Juk jis tąve įžeidė! 
Jis tau pirmas sudavė. Ar ne taip ?

— Kas gi man patikės ? Teisėjas jo pusę 
palaikys!

— Nieko. Užtai pamatysi, dabar nė vie
nas anglų valdininkas nedrįs taip elgtis su 
savo pavaldiniais!

— Jis galėjo mane nušauti. •
— Jeigu būtų nušovęs, pats būtų teisman 

patekęs. Liudininkų būtų atsiradę.
Fatech čandas nusijuokė:
— O kas būtų rsu tavim ir vaikais?
— Nieko, dievas duotų, nepražūtume, 

žmogui svarbiausia — išsaugoti savo garbę. 
Gi tas, kas garbės neišsaugogo, nevertas 
saugoti ir savo vaikų. Tu sumušei tą velnią, 
ir aš tavimi didžiuojuos. O jeigu tu būtum 
tylėjęs įžeidinėjamas, man būtų šlykštu žiū
rėti tau1 į veidą. Gal būt, aš nieko nesaky
čiau, bet sieloje niekuomet tavęs negerb
čiau. — Ir ramių, tyru balsu Šarda tęsė to
liau. — Kokios bebūtų pasėkos, sutiksiu jas 
dabar džiugia širdimi. Sustok! Kur tu?... 
Palauk!... * ,

Fatech čandas kaip beprotis išlėkė iš na
mų. šarda kažką šaukė jam įkandin, bet jis 
neatsiliepė. Jis žingsniavo bungalo link, ir 
ne taip, kaip anksčiau.— vos vilkdamas ko
jas, susigūžęs iš baimės, — o dideliais žing
sniais, aukštai iškėlęs galvą. Dabar Vatai bu- /

(Tąsa 4-tam pusi.)

Rūpinasi chicagiečių 
festivaliu

LMS IlI-čiosios apskrities veik, komitetas 
š. m. liepos mėn. 31 dieną buvo sušaukęs sa
vo posėdį apsvarstymui, ką pasiųsti į Chica- 
gos menininkų festivalį, kuris įvyks šių me
tų spalio mėn. pradžioje.

Posėdin buvo pakviesta ir keletas pašalie
čių, ne komiteto narių r kad jie prisidėtų su 
savo žodžiu prie diskusijų.

Posėdžiui pirmininkavo Mildred Stens- 
]er. Ji padarė ir įvadą diskusijoms.

Bendra nuomonė buvo tokia: rytiečiai bū
tinai privalą ką nors ten pasiųsti.

Bet ką?
Siūlyta: pasiųsti iš čia porą dainininkų, 

vyriškį ir moterišką; pasiųsti Melodijos 
kvartetą; ant greitųjų susimokyti sceninį 
veikalą, su nedaugeliu vaidintojų, ir juos 
pasiųsti, — pakelėje, grįžtant atgal ar vyk
stant į Chicagą, tąjį veikalą gal būtų gali
ma suvaidinti Detroite arba Clevelande. o 
vėliau — New Yorke ir apylinkėje: pasiūly
ta, kad būtų sutrumpinta viena operetė. — 
pasiųsti tik kelis jos solistus su. kompozito
rium, taipgi komentatorium, kuris operetės 
turinį perduotų publikai? pasiųsti šokikių 
trupę.

Kaip matome, įyyko visa eilė siūlymų. Ta
čiau nutarti, ką siųsti, čia pat nebuvo gali
ma, nes nebuvo žinoma’, ar toji bei kitoji 
trupė galės vykti, o antra: nutarta atsiklau
sti pačių festivalio rengėjų, ko jie labiausiai 
iš rytiečių trokšti] ?

Taigi visas dalykas paliktas taip : apskri
ties sekretorė susižinos su siūlomomis trupė
mis ir, svarbiausia, susisieks su festivalio 
rengėjais, atsiklausiant jų nuomonės. Kai 
viskas bus aišku, tuomet greit sušaukti aps
krities veik, komiteto posėdį ir jame padary
ti galutiną sprendimą. Dalyvis.

LMS News and Views
By Mildred Stensler 
Magic-Color Movies

As you step inside of the little band-box 
theater on 7th Avenue, just around the 
corner of 42nd Street, you find yourself in 
magic-color land.

Very appropo, magic-color is what the 
Russians call their movie technicolor, for 
we are inside New York’s Stanley Theater— 
the only theater in New York that shows 
Soviet movies exclusively,

Yes, it was truly magic color that greeted 
me from the screen. Hundreds of ballet 
girls in glorious costumes were performing 
on a large green open area. Overhanging 
the green were tall tropic trees, while on 
all sides were rock boulders and ledges. The 
girls were spinning around and around: 
weaving curious patterns in this green 
circle. Then, a crash in the music and hordes 
of red pantalooned savages (Turks) burst 
in, lassoed the girls and carryed them off 
to their harems. The men of this peaceful 
Ukrainian village then took up arms in 
pursuit of the enemy.

I was witnessing the Ukrainian Ballet, 
“Marusya Boguslavka”, and this ballet was 
part of the show on the Stanley screen 
called “Ukrainian Concert Hall”. I had seen 
the spectacular forerunner, “Russian Grand 
Concert”, and thought it very fine but just 
a bit overly heavy. But this new Concert is 
more brilliant and in a much swifter pace 
tells a warm-hearted story of the struggles 
of the Ukrainian people. All the New York 
papers gave this show escellent notices. 
Even Thompson of the venerable N. Y. 
Times wrote: “Lavish production... extra
ordinary talent of dancers.”

The first half of the show was called the 
“Ukrainian Concert Hall”. Included in this 
panorama of stars was ballet and folk 
dances by the Ukrainian State Dancers, 
songs and music by the Ukrainian State 
Folk Chorus and Folk Orchestra, plus ex
cerpts from three operettas.

Their native instrument is something that 
looks like a combined balalaika and zither 
with 8 strings for chords and 24 more 
strings on the extended round body. The 
back of the instrument is flat and it is worn 
slung over the performer’s shoulder by a 
stout leather strap very much in the style 
of the Spanish guitarists.

The second part of the Concert c$isisted 
of a musical'■ operatic style extravaganza 
called “May Night.” It too included singing, 
dancing and much high comedy. The Ukrai
nian people it seems love to laugh. Their 
language too is so full of picturesque 
phrases, quotes and axioms.

“May Night” was the story of a hoax—a 
trick the village youths played on the town 
elder to get, him to consent to his son’s 
marriage. For honest, natural comedy, this 
little show couldn’t be beat. One need not 
know the language (English titles, however) 
to get the sly point of the joke.

This new type of Russian technicolor is 
just perfect for the telling of the old folk 
tales. It is a strange kind of subdued color 
that seems to, wear a soft haze about. One 
truly feels transported into the land of 
yesterday* ’

Rosenbergy byla dar 
nepasibaigė

Tokia išvada gaunasi per
skaičius žurnale Jewish Life 
paskelbtą medžiagą ilgame 
straipsnyje apie Rosenbergų 
bylą, žurnalas yra anglų kal
boje. Gaunamas darbininkų 
knygynuose ir ant kai kurių 
standų.

Naujas skandalas?
Queens viršininkas Lundy 

skelbia, būk Laureltone esąs 
naujas rynų suvedimo skanda
las, ' panašus išgarsintajam 
Clemente skandalui. Tas blo
gumas esąs 5 blokų ilgyje po 
141st/Ave., tarpe 226th St. ir 
230th Place.

Blogumas esąs tame, kad 
vartota kur kas mažiau ce
mento, negu reikalavo kont
raktas, taipgi ir tas vartotasis 
buvęs trečiosios, vieton sude
rėto pirmosios rūšies cemem- 
to.

Kadangi šienjet įvyksta 
miesto valdžios rinkimai, dėl 
to tikimasi daug riksmo. Ar 
bus kas padaryta, pagerinta? 
Teks palaukti ir pamatyti. 
Clemente skandalas pernai 
pirm rinkimų irgi griausmu 
griaudė. Po rinkimų nutilo. 
Pirm rinkimų žadama ir Cle
mentes bylą vėl judinti ir 
daug apie tai kalbėti-rašyti.

T-as.

Streikui baigti plane 
ragina nusileisti

Majoro paskirtasis komite
tas pasiūlyti planą sunkveži
mių streikui baigti pasiūlė 5 
punktų programą, reikalau
jančią stambių nuolaidų iš 
streikierių pusės ir šiek' tiek 
nuolaidų iš kompanijų.

Ragina algos priedo duoti 
po 40 centų per valandą. 
Darbininkai reikalavo po 75 
centus priedo, bosai buvo siū
lę dadėti po 30 centų. Komi
teto siūlymas priedą mokėti 
nuo liepos 1-mos yra maža
reikšmis, jeigu streikieriai už 
nedirbtą laiką algos negauna. 
Negaus algos, negautų nė to 
priedo. Komitetas nesiūlo mo
kėti algą už streiko laiką. *

Samdytojai turėtų (nuo pra
ėjusio liepos mėnesio 1-mos 
pradėti) mokėti po 3 procen
tus į unijistų gerovės fondą ir 
po 2 procentus į pensijų fon
dą. Darbininkai reikalauja po 
5 procentus į vieną ir į kitą 
fondą.

Naujoje sutartyje turėtų 
būti pavesti arbitracijai dėl 
to kontrakto iškilsiantieji 
klausimai. Nesuradus abiems 
pusėms priimtino arbitrato- 
riaus, abieji turėtų sutikti pri
imti majoro paskirtinio arbit- 
ratoriaus sprendimą.

Taipgi siūlo pasirašyti kont
raktą dvejiems metams. Unija 
reikalauja vienerių-metų kont
rakto, o kompanijos siųlė tre- • K
•RL

Statyboms medžiagų prista- 
tinėtojų sunkvežimių, vairuo
tojų streikas eina šeštą savai
tę. Streikuoja tik 1,200, bet 
dėl stokos medžiagų nedirba 
apie 150,000 statybininkų.

Francuzq streikai krikdo 
telefonus ir telegrafus

1 *

Paryžius. —Streikuoja 
telefonistai, telęgrafistai ir 
tūkstančiai kitųy^rancijos 
valdžios tarnautoju. Taip' 
jie suparalyžiavę susižino
jimus tarp PaįyŽiaus ir ki
tų Franci j oš- .jmfestų ir iš- 
krikdč valdžios; susisieki
mus su užsieniu.

Valdiniai Francijčs darbi- 
binirikai - tarnautojai strei
kais protestuoja, kad val
džia nepakelia jiems algų ir 
dar šimtais paleidinėja ci
vilinius savo tarnautojus.

Peking. — 658 Kinijos 
studentai išvyko į Sovietų 
Sąjungą studijuoti. _ Jį



VICTOR HUGO

GAVROŠAS
jas iš ten išritino. Darbininkai 
tas statines ir ratus parėmė 
didžiulėmis smiltainio krūvo
mis. Iš kur visa tai jie gavo,— 
nežinia. Netrukus pusę gatvės 
užtvėrė už žmogų aukštesnė 
siena. Gatvių sankryžoje pa
sirodė dviem baltais arkliais 
pakinkytas omnibusas.

— Stok!
Vienu akimirksniu BahorČ- 

lis perbėgo gatvę, sustabdė 
vežėją, išlaipino keleivius, 
mandagiai paduodamas ranką 
moterims, paėmė už pava
džių arklius ir atvedė juos 
drauge su omnibusu prie ba
rikados. Aiklius iškinkė ir pa
leido, omnibusą parvertė ant 
šono ir užgriozdė gatvę.

Gavrošas, nudžiugęs ir švy- 
tįs, bėginėjo ten ir atgal, <ke- 
beriavosi į viršų, sliuogė že
myn, triukšmavo, visur suki- 

. nejosi. Jis buvo kaip viesulas. 
Gavrošo visur buvo pilna. 
Skambus jo balsas nė valan
dėlei nenutilo. Jis juokėsi iš 
d.yhUlėtojų, skatino tinginius, 

’gaivino pavargusius; vienus 
linksmino, kitus pykdė, tre
tiems įkyrėjo, visus tuskino. 
Kibo prie studentų, siutino 
darbininkus. Bėginėjo nuo vie
nų prie kitų. Zvimbė, birbė, 
nelyginant musė:

— Drąsiau! Dar akmenų! 
Dar statinių! Jūsų barikada 
visai maža. Ją reikia paaukš
tinti. Viską tempkite, krauki
te, verskite! Sugriaukite na
mą. štai, žiūrėkit, stiklinės du
rys !

— Stiklines durys! — nu
stebę sušuko darbininkai. —■ 
Na, o ką gi su jomis veiksi? 
Ak, tu asilėli!

— Jūs patys asilai, — iš
plūdo juos Gavrošas. — Stik
linės durys puikiausiai tinka 
barikadoms. Matyt, jūs nevo
gėte obuolių iš svetimo sodo. 
Pamėginkite perlipti sieną, 
kur pribarstyta butelio, šu
kių ! Tegu tik gvardiečiai len
da pas mus, stiklines durys a- 
pipiaustys jiems nuospaudas. 
Po šimts! Stiklas — klastingas 
daiktelis!

Jis niršo, kad jo pistoletas 
be gaiduko. Visiems lindo j 
akis:

—Duokite man šautuvą! 
Kodėl man neduoda šautuvo?

—Tau šautuvą? — nusijuo
kė vienas revoliucionierių.

—O kodėl ,gi ne? — atkir
to Gavrošas.'

Kitas gūžtelėjo pečiais:
—Kai visi vyrai turės šau

tuvus, tada duos ir vaikams.
Gavrošas išdidžiai atsigręžė 

ir tarė:
—Jei tave nukaus anksčiau 

! už mane, aš paimsiu tavąjį.
Šanvreri gatvės barikada 

buvo neaukšta. Į ją užlipti bu
vo galima akmeniniais laipte
liais iš vidaus pusės. Iš lauko 
ji atrodė grėsminga ir 
neprieinamai k r ū v os 
akmenų, apverstas omnibu
sas, statinės, sujungtos rąstais « 
ir lentomis.

Tarp namų sienos ir barika
dos buvo palikta siaura anga; 
ja galėjo pralįsti žmogus, tad 
išeiti buvo įmanoma. Omnibu
so grąžulas buvo iškeltas į 
viršų. Ant jo plevesavo 
raudona vėliava. Visa tai 
be jokių kliūčių buvo atlikta 
per vieną valandą.

Kareiviai ir policija nesiro
dė. Buržua, netyčia pakliuvę 
į šią gatvę ir išvydę barikadą, 
pabėgdavo.

Pastačius barikadą ir iškė

(Tąsa)
Atėjo naktis. Sukilimas grė

sminga liepsna nušvietė Pary
žių.

Po pirmojo rytinio kariuo
menės ir minios susidūrimo *
prie Arsenalo aikštės minia 
atsitraukė atgal ir smarkia 
srove pasipylė į visas puses. 
Menilmontano gatvėje iš mi
nios išbėgo apdriskęs vaike
zas. Jo rankose buvo žydinti 
šakelė. Vaikezas pamatė se
nieną krautuvėje pistoletą 
Jis metė žydinčią šakelę an 
grindinio ir šūktelėjo;

—Teta, aš pasiskolinu jūsų 
daiktą!

Vaikezas pačiupo pistoletą 
ir nubėgo.

Tai buvo Gavrošas. Bulvare 
jis pastebėjo, kad jo pistole
tas be gaiduko. Jis pažvelgė 
į jį priekaištingai: “Aš juk 
puošiuos į mūšį, o tu nesiruo
ši.’*

Sen-žano turguje Gavrošas 
prisijungė prie darbininku ir 
studentų minios. Visi jie buvo 
šiuo tuo apsiginklavę. Vienas 
turėjo dvivamzdį medžioklinį 
šautuvą, kitas — gvardiečio 
šautuvą, o už juostos du pis
toletus, kurie buvo matyti iš 
po atsegioto ilgas vark io, tre
čias — seną kavalerijos muš
kietą, ketvirtas — karabiną.

Priekyje ėjo žmogus su 
nuogu kalaviju rankoje.

Visi jie pūškavo, lietaus 
permerkti. Jų akys degė. 
Gavrošas ramiai paklausė 
juos:

— Kur mes žygiuojame?
—Eikš drauge su mumis,— 

atsakė jam.
Gavrošui labiau už visus 

patiko žmogus raudona lie- 
mene. Jis ėjo pasišokinėdamas 
ir, matyt, jautėsi, kaip žuvis 
vandenyje. Draugai vadino jj 
Bahoreliu. Pamatęs jo lieme- 

,nę, kažkoks 'praeivis išsigan
do ir sukliko:

—Štai raudonieji eina’
—Ra u d o 11 i (>j i. raudonieji, — 

atšovė Bahorelis. — Rado ko 
bijoti!

Jis pamatė ant sienos užli- 
juotą kažkokį vyriausybės at
sišaukimą ir nuplėšė ji.

Gavrošas buvo sužavėtas. 
Nuo tos akimirkos jis nenu
leido nuo Bah orelio akių.
GAVROŠAS PADEDA 
STATYTI BARIKADĄ

Triukšminga apsiginklavu
sių darbininkų ir studentų mi
nia įsiveržė į senų, niūrių, 
vingiuotų ir siaurų gatvių tin
klą. Namai jose buvo keisti, 
įvairaus dydžio, pastatyti, 
kaip pakliuvo.

Minia iš Sen-Deni gatvės 
Ūžtelėjo į Šanvreri gatvę, k uju 
siaurėjo tartum piltuve. Ta 
gatve, buvo labai trumpa, jos 
gale stūksojo eilė aukštų na
mų, todėl ji atrodė lyg akli- 
gatvis. Tik dešinėje ir kairėje 
galėjai pastebėti griovius, pro 
kuriuos buvo galima prasmuk
ti. Akligatvio gale stovėjo vie- 

1 nas namas, žemesnis už kitus. 
Jame buvo mieste pagarsėjusi 
smuklė, kur rinkdavosi Pary
žiaus revoliucionieriai.

Miniai įsiveržus, visą gatvę 
apėmė išgąstis. Praeiviai išbė
giojo. Vienu akimirksniu kai
rėje ir dešinėje viskas užsida
rė: krautuvės, durys, langai, 
langinės nuo pirmo aukšto iki 
palėpių. Liko atdarį/tik smuk
lės namai, kur minia ir suplū
do.

Nepraėjo nė kelios minutės, 
kai iš smuklės langus saugo
lusių ardynų buvo ištraukta lūs vėliavą, iš smuklės buvo 
dvidešimt geležinių virbų, i išvilktas stalas. Vienas studen. 
■Grindinys priešais smuklę buvo tų užlipo ant jo. Draugai at

spardytas — akmeninių plyte- : nešė pilną skrynią šovinių.
lių prireikė barikadomis. Pro Studentas šypsodamasis ėmė 
šalį važiavo ratai, prikrauti į juos dalinti. Nenutyląs būgni- 
statinių su kalkėmis. Gavro- jimas aidėjo po visą Paryžių, 
šas ir Bahorelis greita! juos bet su tais garsais visi apsi- 

7 apvertė: statinės tiko barika- prato ir nekreipė į juos dėmė
toms. Ant jų užrito iš grindi- šio. Būgnijimas čia tolo, čia 
njo išluptus akmenis, bet jų, artėjo pikta lemiančiais dun- 

", pasirodė, neužteko. Vienas dėjimais. Gatvėje daugiau ne- 
’ studentų nusileido į rūsį, kur ! bopasirodė nė vienas praeivis.

buvo daug tuščių statinių. Jis . Sutemo. Tamsoje ir tyloje
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artinosi kažkas baugaus. Nuo 
visų atskirti, kupini ryžto, 
darbininkai ir studentai laukė.

Ant barikados įžiebė didelį 
degalą. Kad apsaugotų nuo 
vėjų, iš trijų pusių jį apdėjo 
akmenimis taip, kad visa švie
sa kristų į vėliavą. Gatvė ir 
barikada tebeskendėjo tamso
je. Buvo matyti tik raudona 
vėliava, tartum ryškiai ap
šviesta didžiulio, slapto žibin
to.
NAKTIS ANT BARIKADOS

Atėjo naktis, bet vyriausy
bės kariuomenė nesirodė. Bu
vo girdėti vien neaiškus dun
desys ir retkarčiais iš tolo vie
na kita šūvių papliūpa. Tas il
gas delsimas rodė, kad vy
riausybė telkia jėgas. Pen- 
k i asd ešimt re vo 1 i u c i onl e ri ų
laukė šešiasdešimttūkstantinės 
kariuomenės.

Smuklėje prie blankids, ant 
prekystalio pastatytų dviejų 
žvakių šviesos Gavrošas dirbo 
šovinius.

Iš gatvės tos šviesos nebuvo 
matyti. Viršutiniuose aukštuo
se visiškai nedegė žiburio.

Iš Bileto gatvės į salę tik ką 
įėjo žmogus.

Gavrošas mašinaliai sekė j j 
akimis, gėrėdamasis jo šautu
vu, paskui, kai žmogus atsisė
do, vaikėzas pakilo. Jis pri
siartino prie šitos asmenybės 
ir ėmė zuiti aplink ją.

“Ot, kaip! negalimas daly
kas! — galvojo Gavrošas. — 
Aš sapnuoju! Arba tai būtų?., 
ne. ne jis. Jis! ne jis!”

Tą valandėle vienas revoliu
cionierių, tas pats, kuris juo
kėsi iš Gavrošo, kai šis reika
lavo šautuvo, priėjo prie jo ii 
tarė:

— Klausyk, tu mažas, ta
vęs nepastebės. Išeik'iš bari
kados, nusėlink pasieniais, 
pavaikščiok gatvėse ir grįžk 
man pasakyti, kas ten darosi.

—Taigi ir maži kam nors 
tinka! Labai puiku! Einu. O 
|<ol kas patariu jums: ma
žiems daugiau patikėkite, o 
dideliems mažiau. —

Gavrošas ■ ramesniu balsu 
pridūrė: — Matote ana dičkį?

—O kas?
— Jis šnipas.
— Esi tikras?
— Prieš porą savaičių jis 

mane nutempė už ausies nuo 
tilto turėklo. i

Revoliucionierius greitai pa
sitraukė nuo vaikėzo ir su
šnibždėjo patyliukais keletą 
žodžių salėje buvusiam darbi
ninkui. Darbininkas išėjo iš 
salės ir beveik tuoj pat sugrį
žo, lydimas kitų trijų. Ketver
tas vyrų atsisėdo už stalo, kur 
sėdėjo žmogus iš Bileto gat
vės.

Revoliucionierius priėjo prie 
vyriškio ir paklausę:

— Kas jūs? šnipas?
—Aš policijos agentas.
—Jūsų pavardė?
—ž a ve ras.
Revoliucionierius mostelėjo 

keturiems vyrams. Vienu aki
moju, žaverui nespėjus atsi
grįžti, jis buvo iškrėstas. .

Pas jį rado kortelį: “žave- 
ras, policijos inspektorius, 
penkiasdešimt dvejų metų am
žiaus.”

Jį nutempė į žemutinę salę 
prie durų staktos.

—Pelė sugavo katę.
Revoliucionierius pašaukė 

Gavrošą.
—Ei, tu! Eik, kur eini. Pa

daryk, kaip aš tau sakiau.
— Einu! — sušuko Gavro

šas.
Vaikėzas kariškai atsisvei

kino ir nubėgo.
Sen-Meri bokšte išmušė de; 

šimt. Du studentai su šautu
vais rankose sėdėjo prie di
džiosios barikados angos. Jie 
nesikalbėjo, klausėsi, stengda
miesi pagauti dusliausią ir to
limiausią žingsnių bildesį.

Staiga toje niūrioje tyloje 
nuskambėjo skardus, jaunas, 
linksmas balsas. Jis sklido iš 
Sen-Deni gatvės ir trauke 
liaudies dainelę: x .

Melsvai jie apsirengę, 
Kepurės su lanku,

Jau priemiesčiu jie žengia, 
’Ka-ka-rie-kū!
—Tai Gavrošas, —? tarp. vie

nas studentų.

Anthony Anastasia,, vienas iš brolių, kurių įtaka In
ternational Longshoremen’s Association, jūrininkų 
unijoje, Jabai didelė. Jis bosauja Brooklyn© lokaluo- 
se ir kaltinamas gengsterizme. Kai unijos vykdomoji 
taryba nutarė jj prašalinti, jis pareiškė, kad jis nesi
trauks iš savo vietos ir kovos už vadovybę unijoje.

—Jis mus įspėja] — atsakė 
antrasis.

Skubūs c žingsniai sutrikdė 
tuščios gatvės rimtį. Vikriai 
kaip beždžionė omnibusu ke- 
beriojosi Gavrošas. Jis strik
telėjo į barikados vidų ir, vos 
atgaudamas kvapą, sušuko:

— Mano šautuvą! Jie eina!
—Gal imsi mano karabiną? 

—paklausė vienas darbininkų.
— Ne, aš noriu didelio šau

tuvo, — atkirto Gavrošas.
Jam davė didelį šautuvą.
Du sargybiniai sugrįžo į 

barikadą beveik tuo pačiu 
metu kaip Gavrošas. Savo po
ste liko vien tiltų ir turgaus 
pusėje stovėjęs sargybinis. 
Matyt, iš ten kariuomenė dar 
nesiartino.

Barikados gynėjai užėmė 
savo kovos vietas.

Keturiasdešimt trys žmonės, 
jų tarpe ir Gavrošas, priklau
pė, kad jų galvos būtų lygiai 
su barikados viršūne; šautuvų 
ir karabinų vamzdžiai kyšojo 
iš akmenų, kaip iš šaudymo 
angų. Visi buvo tylūs, susikau
pę ir pasiruošę, šešetas vyrų, 
pridėję šautuvus prie peties, 
įsitaisė abiejų aukštų smukles 
languose.

Praslinko dar keletas minu
čių, paskui aiškiai pasigirdo 
žingsniai, vienodi, sunkūs. Jie 
vis artėjo, ramiai ir rūsčiai. 
Staiga jie nutilo. Gatvės gale 
tartum buvo girdėti daugybės 
žmonių alsavimas. Bet niekė 
nebuvo matyti; tik pačioje 
gilumoje pro tirštą tamsą ga
lėjai įžiūrėti daugybę metali
nių siūlelių. Tai buvo durtu
vai ir šautuvų vamzdžiai, ne
ryškiai apšviesti tolimo deglo 
atspindžio.

Staiga tamsą perskrodė ne
laimę lemiąs balsas:

— Kas ten?
Ir tą pačią akimirką sučerš

kė.]’o šautuvai.
Barikados viršininkas skam

biai ir išdidžiai atsakė:
— Prancūzų revoliucija...
—Ugnis! — nuaidėjo ko

manda.
Baisi salvė trenkė į barika

dą. Raudona vėliava .nusviro. 
Salvė buvo tokia smarki ir 
tanki, jog kirsto nukirto stie
bą — omnibuso grąžulo galą. 
Kulkos, atšokusios nuo namų 
atbrailų, pabiro į barikadą ir 
sužeidė keletą žmonių.

Puolimas buvo nuožmus ir 
net pačius drąsiausius vertė 
susimąstyti. Buvo aišku, kad 
teks kautis su visu pulku.

—Draugai, — šūktelėjo ba
rikados viršininkas, — tau
pykite paraką! Nešaudykite, 
kol kareiviai nepasirodys gat
vėje! O pirmiausia, — pridū
rė jis, —- pakelkime vėliavą!

Jis pakėlė vėliavą, kuri bu
vo nukritusi jam po kojų. Pa
sigirdo grūstuvų stuktelėji
mas: kareiviai vėl užtaisė 
šautuvus. ,

Trinktelėjus šūviams, puolė
jai metėsi ant barikados. Ne
trukus du trečdalius barika
dos užėmė kareiviai. Bet per
šokti per aptvarą jie nesiryžo. 
Jie lyg bijojo, kad ten jų lau
kia spąstai, žiūrėjo į niaurios 
barikados vidų kaip į liūtų o- 
lą. Deglas apšvietė durtuvus, 
gauruotas kepures ir 'nera
mius, piktus veidus.

Daugelis .apgultųjų užsiran
gė prie antrojo aukšto langų

ir į palėpes, iš kur jiems buvo 
patogiau šaudyti. Drąsiausieji 
išdidžiai atsirėmė į namų sie
nas ir žiūrėjo į barikadą vai
nikuojančias kareivių eiies.

Karininkas ištraukė savo7

kalaviją ir tarė:
—Padėkite ginklus!
—Ugnis! — sukomandavo 

barikados viršininkas.
Dvi šūvių .papliūpos trenkė 

vienu metu, ir viskas išnyko 
aitriuose, troškiuose dūmuose.

Pasigirdo sužeistųjų ir mirš
tančiųjų dejavimas.

Kai dūmai išsisklaidė, vėl 
pasirodė kovotojai. Jų eilės 
praretėjo, bet likę gyvi stovė
jo tose pačiose vietose ir tylė
dami užtaisinėjo šautuvus.,

Staiga pasigirdo griausmin
gas balsas:

(Bus daugiau)

Pasikalbėkime dienraščio
“Vilnies” reikalais

Laisviečiai niekuomet nebu
vo ir nebus tokiais žmonėmis, 
kurie tiktai savo “respubli
kos” reikalais tesirūpina. 
Mums apeina ir svarbu visas 
pažangusis lietuvių judėjimas. 
Mums rūpi visos lietuviškos 
Įstaigos. Mums ypatingai rū
pi visos pažangiosios spaudos 
išlaikymas ir stiprinimas.

Todėl negali mums ne
rūpėti čikagiškio pažangaus 
dienraščio “Vilnies” reikalai. 
Man džiugu skaityti kores
pondencijas, kuriose parodo
ma,' kaip rūpestingai daugely
je kolonijų yra platinami 
“Vilnies” rudeninio pikniko 
tikietai. Gi tas piknikas, kaip 
žinoma, įvyks Chicago.]’e rug
pjūčio 23 d.. Ten suvažiuos 
daug svietelio. Apie tai nie
kam netenka abejoti. Neabe
joju, jog bus svečių ir iš toli
mų miestų.

Tačiau, žinoma, ne visi mes 
laisviečiai iš- rytinių valsti
jų galėsime pasiekti Chicagą 
rugpiūčio 23 d. ir asmeniškai 
čikagiečių pažmonyje daly
vauti. Bet mes galime su jais 
dvasiniai dalyvauti,. įsigydami 
įžangos tikietus. Jie prie įžan
gos tikietų dar, kaip matosi, 
duos labai stambias dovanas, 
Viso net $2,500 vertės!

. Štai mums laisviečiams iš 
visos Amerikos puiki proga 
paremti dienraštį “Vilnį.” Sa
vęs nenusiskriausime. žinosi
me, kad prisidėjome prie gra
žaus darbo. Bus mums ra
miau, bus mūsų darbininkiškai 
sąžinei lengviau.\

NUSIŽEMINIMAS nęs pašaukti, o kada aš atėjau, tampėte ma
ne už ausų ir mušėte.

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
v o kitas žmogus. Ne pasigailėjimo vertas, 
pažemintas raštininkas, išblyškęs ir bevalis, 
o stiprus, drąsus, kupinas energijos, tvirtas 
savo pasiryžimu vyriškis. Iš pradžių jis užė
jo pas vieną savo bičiulį ir pasiskolino iš jo 
storą lazdą, o paskui toliau ėjo bungalo 

; link.
Į

Buvo devynios valandos. Sahibas pietavo, 
bet Fatech Čandas nelaukė, kol jis baigs. 
Vos tik tarnas padavė į stalą paskutinį val
gį ir nuėjo virtuvėn, Fatech Čandas pakėlė 
durų užuolaidą ir įėjo. Kambarys buvo 
sklidinas elektros šviesos, asla nuklota kili
mu, tokiu gražiu, tokiu brangiu, kad Fatech 
Gandui dar niekuomet net savo vestuvių die
ną neteko žengti tokiu kilimu. Įtūžęs sahi
bas žybtelėjo akimis:

— Eik laukan! Kaip tų drįsti be leidimo 
ieiti? *■ t

Fatech Čandas pakėlė lazdą ir tarė:
— Jūs reikalavote bylos, Atnešiau. Kai 

baigsite pietauti -— parodysiu. O< kol kas 
čia pasėdėsiu; Valgykite, neskubėkite, nes 
gali būti, kad tai paskutiniai pietūs jūsų gy
venime.

Sahibas sustingo iš nustebimo. Jis įsmeigė 
akis į Fatech $andą. Sahibo žvilgsnis buvo 
įtūžęs, bet jame buvo ir baimė. Jis malė, 
kadį raštininkas nesitvardo. JėgoSj sakysime, 
jis turi nedaug, bet kada-žmogus galutinai 
išvestas iš kantrybės, jis darosi pavojingas, 
o šis, kaip matyt, viskam pasiryžęs. Ir sahi
bas išsigando. Lengva mušti šunį, kol jis ne
sikandžioja, bet kuomet pamatai iššieptas 
iltis, tai jau ne taip paprasta prieš jį mosta
guoti. Kaip tik taip atsitiko sahibui. Kol jis 
buvo tikras kad Fatech čandas tylėdamas 
iškęs bet kokius keiksmažodžius ir net smū
gius, jis jautėsi esąs narsuolis, bet dabar, ka
da šitą velnią lyg kas būtų pakeitęs, kada 
jis stovi už dviejų žingsnių ir, kaip katė, se
ka kiekvieną tavo judesį... Sahibas nuspren
dė, kad geriau su juo neprasidėti. Jis supra
to, kad į kiekvieną keiksmažodį jam bus at
sakyta lazdos smūgiu, žinoma, buvo gali
ma išvaryti jį iš tarnybos, galima netgi pa
tupdyti kalėjimai!, bet triukšmo ir nemalo
numų išvengti negalima. Todėl sahibas, kaip 
toli numatantis žmogus, pradėjo diplomati
nes derybas.

— Už ką gi tu ant manęs širsti, babu?— 
paklausė jis nepaprastai romiai. — Už ką 
būtent, drįstu paklausti? Ar aš tau ką ne
malonaus pasakiau?

— Prieš pusvalandį jūs tampėte mane už 
ausų ir dešimt kartų iš eilės pavadinote ma
ne kiaule ir akiplėša. Argi” jūs taip greitai 
užmiršote šitai, sahibe?

—- Aš tampiau tave už ausų? Juokauji! 
Kas aš, beprotis?

— čaprasi — liudininkas. Jūsų tarnai 
taip pat matė.

— Kada gi tai buvo ?
— Prieš pusvalandį. Jūs pasiuntėte ma-

Svarbiausias darbas — pik^ ' 
niko tikietų išplatinimas. 
karščiausiai sveikinu tuos 
draugus bei drauges, kurie ta
me reikale energingai darbuo-
jasi.

Padėkime čikagiečiams pa
daryti šį jų rudeninį pikniką 
tokiu sėkmingu, kokio jie dar 
nebuvo turėję!

Ričmondietis

Apie Social Security
Klausimas: Tą menesi, 

kada uždirbsiu virš $75 bū
damas ant pensijos, man 
sustabdys pensijos čekį. 
Man neaišku tas, ar su
stabdys tiktai mano čekį ar 
ir mano žmonos čekį?

Atsakymas: Sustabdys 
abiejų. Kai sustabdo ap
draustojo asmens čekį, tais 
mėnesiais sustabdo ir visų 
tų asmenų, kurie gauna če
kį kaip to apdraustojo asj 
mens išlaikytiniai. *4

IŠSIREIŠKIMAI
Reporteriui. — Pirma su

sirink visus faktus, o pas
kui galėsi kaip įmanyda
mas ir kiek tinkamas juos 
iškoneveikti.

Mark Twain

Aš maišau juos su. savo 
smegenimis, pone.

John Opie
(Paklausus, ką jis 
maišo į dažus)

— Argi? Matai, babu, turiu prisipažinti, 
kad buvau pusėtinai girtas. Bufetininkas 
pakišo man per didelę viski porciją. Aš nie- ’ 
ko neprisimenu. Argi aš visa tai padariau, 
iš tiesų ? ’ «

— Ak, štai kas? Girtas — vadinasi, ve- J 
kaltas? Na, o jeigu jūs būtumėt mane nušo
vęs, girtas būdamas? Juk aš būčiau miręs! 
Puiku! Jeigu girtam viskas galima, tai aš 
dabar esu gertas. Ir jums įsakau: malonėki
te tempti save už ausų ir prašyti mane do
vanojamas, ir pasižadėti, kad daugiau su 
niekuo taip nesielgsite. Kitaip gausite į kai
lį! Ir nejudėkite! Jeigu bandysite pasikelti 
nuo kėdės — galvą praskelsiu! Na, čiupkite 
sau už ausų!

— Tu juokdarys, babudži, — tarė sahibas 
ir dirbtinai nusijuokė. — Gerai. Jeigu aš su 
tavim šiurkščiai elgiausi, prašau atleisti.

— Už ausų! Čiupkite sau už ausų! — pa
reikalavo Fatech Čandas, kratydamas laz
dą. '

Šito anglui buvo perdaug. Vykdyti tokį 
žeminantį ritualą! Jis bandė pašokti ir iš
traukti iš Fatech čando rankų lazdą. Ta
čiau tas buvo pasiruošęs. Nespėjo sahibas 
kilstelti nuo kėdės, kaip gavo svaiginantį 
smūgį per kiaušą. Jam suūžė galvoje. Va
landėlę jis sėdėjo, susiėmęs rankomis gaivą, 
paskui sakė:

— Aš tave atleisi u.
— Atleiskite! Man vistiek! Bet iš čia neiš

eisiu ligi tol, kol jūs nečiupsite sau uto. ausų 
ir nusilenkęs nepasakysite, kad daugiau nie
kuomet su niekuo taip nesielgsite, kaip‘su 
manimi šiandien elgėtės. O jeigu nenorite, 
dar kartą lazda pavaišinsiu! — ir Fatech 
čandas jau pakėlė lazdą.

Tačiau sahibui dar pirmasi smūgis nebu
vo išėjęs iš galvos. Jis paklusniai Čiupo save 
i;z> ausų.

— Na! — tarė jis. — Dabar tu patenkin 
tas.

— Ar daugiau nesiplūsite?
— Nesiplėsiu!
— Na, žiūrėkite! Sumanysite dar ką nors 

išplūsti, aš nepatingėsiu, ateisiu ir dar kartą' 
jus pamokysiu!

— Daugiau nieko neplūsiu, — pasakė sa
hibas, kimiu balsu, kraipydamas žodžius.

— Puiku. Dabar likite sveiki. Nuo šios 
dienos aš pas jus netarnauju. Rytoj atsiųsiu 
raštišką motyvuotą laišką atleisti mane iš 
darbo, nes negaliu pas jus tarnauti dėl to, 
kad jūs blogai išauklėtas.

— Kodėl gi jums išeiti iš darbo? Aš jūsų 
nevarau.

— O todėl, kad aš nenoriu nieko bemdmy 
turėti su tokiu neišauklėtu-akiplėša. fitaUko-f 
dėl! : "

ir šitai pasakęs, Fatech čandas išėjo iš 
kambario ir palengvėjusia širdim pasuko 
namų link. Jis jautėsi esąs nugalėtojas, jis 
jautėsi esąs laisvas žmogus. Dar niekuomet 
jis nebuvo toks laimingas.

Vertė Petras Ke id ošiu s *
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PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
—' Kalėjimo vaizdai.

(Tąsa)

Nerimas, rūpestis, panieka, gėda— 
Kiek tau sveikatos, kiek dvasios suėda!...

Gailestis, pyktis, šaiži vienuma, 
Polėkiai dingę, nelaisvė ūma...

Nagi nuryk tu tą springulį gaižų...
Drėbk tą gyvatę, kur širdį tau laižo...

Paskalas, pamazgas tas ištaškyk, 
Kur tau užguro, užgriuvo antsyk...

Nagi nušluok tą nepagristą melą,
Kur pašaliais ir viešai bet kas mala...

Nagi prirodyk, kad sielos našta—
Yr’ tau kerštingai, žiauriai antmesta...

Na išsklaidyk tu tą debesį juodą,
Kur teisiai saulei praskverbtrs neduoda,- 
' Miglą tą duslią, aitrius tuos rūkus,

Kur tau gyvenimas klaikiai nykus...
Visą tą drumstą, troškinantį tvaiką, 
Kur dvasią kuklią užgniaužęs tau laiko...

Juodo pavydo klastingus 'nuodus, 
Kur, rodos, ir polėkis dvasios uždus...

Poema - ■..... .. , 1 • -=

Ligi pirmos vėl gūžtoj patupėsi,— 
Laukan tuomet, pazyliok po pavėsį.

Štai apie trečią—ir vėl tu grįžai, 
Gavės pašalt, palakstyt nemažai.

Pusvalandėlis—ir vėl išmaršuoji, 
Vakarieniauji—keliu vis greituoju.

Grįžęs atgal—tu ir vėl po raktu,— 
Taip programa čia ir eina taktu.

>»

Džionis išklausė—šypsotis mėgina, 
Spiečiai minčių vėl apspito vaikiną.

Greit susizgrimba greita jo galva,— 
Rūpi jam būklė ir laimė sava.

Knygų palovėj krūvelė, tai Edis,
Daug jų jau skaitęs ir daug jų primetęs, 

Siūlo, gal Džionis skaitytų kai ką,— 
Būtų narve ir ramu ir taika.

Džionis akim tiktai permetė krūvą: 
Nagi gerai—gal ir taip tegul būva.

Knygšės lengvutės, 
smalsiai jas laižai,— 

Na, o naudos tos iš jų tai mažai.

v’is^ tą glitų, apžliaukusį siaubą, 
Kur tavo viltį ir ateitį gaubia...

Degėsius tuos užgesyk tu visus, 
Oras kad taptų vėl sodrus, guvus...

Visą tą švergždžiantį, kandų sarkazmą, 
Šniaukrią satyrą—tą drugio miazmą...

Prošvaistės ieško siela alkana, 
Giedro praskiebo, kad vėl būt’ diena.

Na numaldyk tu pritvinkusią širdį, 
Dūžius skaudžius,

kur tau juntas ir girdis,— 
Dukart greitesnį mušimą širdies— 
Dieną dienom ir baisybėm nakties...

Na atmiegok tas naktis nemiegotas, 
Išvogtas kokio pusiauidioto...

Antžmogio Herkulo galią turėk, 
Valią titano—tylėk, cit, nerėk...

Nuoskaudos lyrika! Skriauda beribė!
Greit ją pamestum, jei būt’ neteisybė...

Ai, kaip giliai ji suleido šaknis,— 
Kas jas išraus ar pagrauš ar išknis?...

6.
Tylūs ir niūrūs tik zvokso paukšteliai, 
Pablaku niūkso ant savo laktėliu:

Slegia savaip jų kiekvieną našta, 
Sūkurio, vėtros ant jų užnešta.

Nuskustos galvos, kitų kiek ataugę,—
Žvilgteli kur tai, lyg klausiamai, baugiai:

Paukščiai kalėjimo, laiko draugai—
Aklo likimo krūvoj gal ilgai..*.

“Na, ko taip tylim dabar, po paralių?
Gal anekdotą juokingą kas gali?

Sąmojį, pokštą, išdaigą—bet ką: z 
Tuoj pas’darys ir smagiau ir talka.”

Na ir pras’dėjo taip žodis po žodžio, 
Kas kam užeina ar kas ką sumuodžia:

Čalis greitesnis visad ant juokų, 
Na, tai su juo pas’darys ir jauku.

Paterškė jis tuoj kokį anekdotą, 
Prietykį savą ar gal sugalvotą.

Baigia—ir tuoj nusijuokia visi,
Gal niu) širdies—kūr ten juos suseksi?

Edi.4 šeimynos ir sodo panoro,
Dūsavo Bilis, lyg trūktų jam oro,

Rymojo Džionis, išpūtęs akis,— 
Laukė.šie trys, ką gi jis pasakys.

.i jam oro,

Vis tau suktybės, plėšimai be galo, 
Gudrūs sekliai, padarai kriminalo, 

Baisios misterijos, žygiai slapti. 
Perskaitai—na, ir nauda ta pati...

Daug ko išmoksti, kai]) vyksta plėšimai, 
šiurpūs pavojai, net šiurpas tav’ ima. 

Drąsūs plėšikai, sekliai—ne bailiai, 
Viskas galop pasibaigia smailiai...

Rodos, tos knygšės pritaikytos tyčia, 
Kad, ją pradėjęs, smalsiai ir skaityčia’, 

Kad ir kitiems ją išgirčiau gardžiai,— 
Pelno suknaisytų biznio vabzdžiai...

Džionis tokių jau ir šiaip daug prilaižęs: 
Areštai tie, nagrinėjimai gaižūs...

Jis jų patyrė ir pats ant savęs:
Kas juos sudėstys,

krūvon juos suves?..,.
Dingt ir pajuto galvoj jis idėją, 
Tarpsta ji, bręsta ir vis ji stiprėja: 

Knygą rašyt patyrimų savų,— 
Būtų nebloga skaityt ir guvu...

Knygšės juk tos—vis aferos teisminės,— 
Graibsto jas sparčiai skaitytojų minios.

Na, o čia laiko juk esti gana, 
Faktų šiurpiųjų galva sklidina.

Daug dar skaitys jis
ir mokysis daug ko,— 

Ko nesugriebs,
pasiklaus kokio draugo,— 

štai kad ir Edis—žmogus sumanus: 
Vykdyt būt’ galima tokius planus.

Tėmyt rašybą ir stilių turės jis,—
Šitos minties įsikibęs turėsis:

Taškas. Iš Džionio rašytojas bus,— 
Planas jo auga, kaip medis stangus...

Na, taigi kokią dabar čionai knygą? 
šitą. .Jos vardas slaptingai išdygo:

“Balsas numirėlio”... skamba slaptai.
Kas ją parašė? Gi kas? ne vis tai?

Atvaizdas štai koks’baisus ant viršelio:
Tik pažiūrėjai—ir siaubą tau kelia.

“Edi, tai dėkui: štai šitą imu,
Na, tai dabar bus tylu ir ramu!”

“Puikiai! Mes taipgi jau ką įsiskaitę: 
Atveža knygų žmona kas savaitę.”

“Tylu, ramu”... gal sakytum—juokai: 
Radijas kliurrr..., ir prakiuro paikai...

Džionis sakyt kaip ir nieko nesakė,— 
Gal kas gilesnio jam puolė į akį:

Vakaro šito kokia gi»eiga?
Ryto diena ar taip pat bus ilga?

Edis atsakė, kad radijas būsiąs,
Bet, kai klausyt, tai neverta nė pusės. 

Lig devynių—paskui esti ramu, 
Po devynių—tai ilgėkis namų:

Šviesos užges, ir maigūną tu maigai,— 
Šiaip ar tu taip, vis tau kieta ir daigo.

Ryt, kaip tik šešios, užtvieskia šviesa, 
Skambalas skamba rūstybe visa:

Šoksta greitųjų visi—ir ant kojų, 
Velkasi, prausiasi, patalą kloja.

Po septynių—tai ir pusryčiai bus, ' 
O ten—dairykis ir būk pastabus.

aC’$ę|į narvą, padaro ten tvarką, 
pašluoja, bet nieko nėdarko, 

O kaip devynios—į kiemą visi: 
Ten įdomybių visokių rasi.

Pusė po< dešimt—tai grįžti į gūžtą,—
Ir, kaip matai, visi grūdasi, lūžta: 

Skuba urmingai į salę pietų,—
; , Grūskis ir tu kuo greičiausiai kartu.

“Mat jį velniai! Net apkursta mum ausys!
Trys jau savaitės: gana prisiklausęs!...”

Edis tik most! ir jam krust aptakiai!
Radijas pliurpia šaižiai, atšakiai...

Spąrnui penktam šitą karčią kankynę— 
Radijo kliurksmą priimti įpynė...

Na ir kentėk,—padarysi neką:
Čia jau tokia įvaryta tvarka...

Net pustrečios valandos tau kas dieną
Plerpia ir kliurkia, mauroja iš vięno!...

O, kad ta muzika būtų geča,
Būtų kitokia visai įsvara!

Na, e dabar tai galva tau net ūžia, 
Ausį apkurtina džazp dainužė!

Žverblūs raliuotojai—tai velniava!
Tie tininiuotojai—kilpa gyva!

Ims tau raliuoti kiauklus tenorukas,—
Lyg kad per stebulę balsas jo sukas: 

Miaukčios, tąsys, nei ligota katė,—
Jei taip namie, neklausytum jo—fe!

Na, o čionai, ar tu nori—nenori, 
Radijas štai bombarduoja tą orą.

Jei bent nebūtų taip biauriai skardu, 
Kitką darytum to rad’jo vardu .

(Bus daugiau)

Madison, Wis.
Madisonas yra Wisconsino 

valstijos sostine, kitaip žino
mas, keturių ežerų miestas. 
Išstatytas puikioje vietoje tarp 
ežerų, o jų ten yra"' keturi. 
Penktas yra kiek toliau, bet ir 
tas įeina į tą sistemą. Miestas 
gyventojų turi apie 95,000, ii 
tik 135 mylios nuo Chicagos.

Madison sostine buvo pas
kirtas 1848 metais, kuomet 
Wisconsina priėmė j uniją 
kaipo valstiją. Kiekvienais 
metais Madisoną aplanko šim
tai tūkstančių žmonių. Kadan
gi ten yra valstijos universite
tas, tai studentai suvažiuoja 
ne tik iš visų Jungtinių Valsti
jų, bet ir iš užsienio. Sakoma, 
kad universitetą lanko 18,000 
vaikinų ir merginų. Matosi 
labai daug jaunimo.1 Keleiviai 
sustoja pasilsėti ir. pasigėrėti 
apylinkės gamta.

Wisconsino universitetas ir 
kapitelius užima Mendota e- 
žero pakraštį. Valstijos kapi
telius stovi aukščiausioj vie
toj. Iš ten galima matyti visą 
miestą. Piliečiai didžiuojasi 
puikiuoju pastatu, kurio vidus 
išpuoštas įvairių spalvų grani
tu ir įvairiais ornamentais. 
Pastatas valstijai kainavo sep
tynis milijonus dolerių.

Poetas Henry Wadsworth 
Longfellow parašė poemą a- 
pie keturių ežerų miestą. Apy
linkė supa ežerus ir miestą, 
gamtos papuošalas— Medžiai. 
Vasaros laike žmonės pralei
džia liuoslaikius prie ežerų 
parkuose, kuriuos užlaiko pa- 
yyzdingai — švariai, žmonės 
jaučia priedermę, kad vieta, 
kurią jie mėgsta lankyti, turi 
būti švari.

Kiek Madisone lietuvių gy
vena gal niekas negalėtų tiks- 

i liai. pasakyti. O visgi yra ir 
gražiai įsikūrusių—turi savo 
namus. Gal yra ir biznierių, 
bet trumpu laiku surasti juos 
negalima.

Didžiausia industrija, tai 
gal būtų mėsos gamyba—sker
dyklos (Bet toli už miesto), 
kuriose dirba apie trys tūks
tančiai darbininkų. Kitose dir
btuvėse dirba po mažiau. Di
delė dalis gyventojų turi užsi
ėmimą prie universiteto ir ki
tose valdžios įstaigose, kurių 
ten yra nemažai. Taipgi reika
linga darbininkų viešbučiuose, 
valgyklose ir kitose įstaigose. 
Atrodo, kad gyventojai visi 
“laimingi.”

Vieta, kur dabar yra gražu
sis Madisonas, nebuvo graži. 
Buvo laukinė ir vietomis ne
pereinamos balos. Bet žmonės 
pertaisė—balas padarė par
kais ir gražiomis vietomis gy
venti.

Ketvirtam dešimtmety, de
vyniolikto šimtmečio teisėjas 
James D. ,Doti ištyrė keturių 
ežerų miestelį ir apylinkę, ir 
davė jam vardą Madišono, pa
gerbimui ir įamžinimui buvu
sio Jungtinių Valstijų ketvirto 
prezidento James Madison.

Madišono miesto istorija 
yra glaudžiai susijus su vals
tijos istorija. Nors Wisconsino 
teritoriją atrado ir ištyrė 
francūzai? bet dabar gyvena 
daugybė įvairių *tautų. O vo
kiečių kilmės žmonių daugiau
sia.

Daug rašoma apie kitas vals
tijas, apie jų klimatą, turtus, 
gražumą *ir sveikatos šaltinius. 
Wisconsinas nėra taip išgarsė
jęs gydomaisiais šaltiniais. 
Wisconsinas gali pasigirti dau
gybe ežerų ir upių, taipgi pie
niškų produktų gamyba. Ne
mažai yra gražių vaizdų, ku
rių kitur nėra.

Aišku, kad tokiose vietose, 
kur suvažiuoja tūkstančiai 
žmonių, viskas paversta biz
niu, kaip ir kitose vietose. Pa
tarnavimas ir patogumas rei
kalingi išlaidų, o lankytojai 
sumoka ir su kaupu. Tai savos 
rūšies raketas, vadinamas biz
niu. J. M. Kaminskas.

Gardner, Mass.
Padėka

Dėkavoju draugams už lan
kymą manęs laike ligos ligo
ninėje ir namuose, kol pasvei
kau iš po sunkios operacijos 
Ačiū tiems draugams iš Fitch-

ŽINIOS K LIETUVOS
Kolūkio daržininkai

PRIEKULĖ. — Keturiolikos 
hektarų plote “Tiesos” žemes 
ūkio artelės nariai augina dar
žoves. Čia darbščių kolūkiečių 
gerai prižiūrimi auga pomido- 

I rai, kopūstai, agurkai, morkos
burg, Athol, Hartford ir Gar-{ 
dner, kurie lankė ir apdovano
jo atvirutėmis, gėlėmis, saldai- ' 
niais ir kitokiomis dovanomis.

Dėkavoju sūnui Vincui ir 1 
anūkui, kad atskrido iš Tor- ■
rance, Calif. Ir dėkavoju drau
gams L Granskams, J. Samu- 
lenams, A. Juškams ir E. že- 
konienei, kad taip gražiai pri
ėmėte ir pavaišinote mano vi
są šeimyną, ir mane taip ge
rai prižiūrėjote. Taip pat dė
kavoju draugams G. Prans- 
kams, M. šleiviams ir J. Ra
mumams už pakvietimą mano 
šeimynos pas save ant pietų.

Ačiū širdingai ir mano vy
rui Juozui už gerą priežiūrą
ir lankymą.

Jūsų visų atjautimas ir prie
žiūra man pagelbėję.ir palen
gvino sunkią ligą nugalėti.

Širdingai ačiū.
Kastahcija

Aukštikalnienė.

Chicago, III.
Gražiai palaidotas Wm. Bogus

Liepos 29 d. gražiai palaido
tas William Bogus Lietuvių 
Tautiškose kapinėse.
• Išlydint iš koplyčios pamok
slą pasakė ir paskaitė maldas 
vyskupas Geniotjs. William 
Bogus su Geniočiu iš Lietuvos 
kaimynai, ir jis pastaruoju 
laiku priklausęs prie St. Jono 
parapijos.

Kapinėse pasakė trumpą 
kalbą “Vilnies” adm. J. P. 
Jis trumpai pažymėjo Bogus
gyvenimą. Ypatingai, kad jis 
buvo kumečio sūnus, tai nuo 
pat kūdikystės dienų turėjo
pelnyti sau duoną, ganyti gy
vulius, vėliaus tarnavo už 
samdinį-berną ir' tt. Jis netu
rėjo mokslo, tik tiek savaime 
buvo prasimokinęs skaityti. 
Jis skaitė “Vilnį”, prigulėjo 
kultūrinėse organizacijose, 
Chicagos Draugijoj, LKP Klu
be, žagariečių Klube ir tt.

W. Bogus kada buvo svei
kesnis daug išplatindavo “Vil
nies” tikietų, ar tai būtų bu 
vę pikniko, ar koncerto, jis vi
sados padėdavo.

Jis gyveno pas savo seserį 
Katrę Beliauskienę virš 30 
metų. Tad jo sesuo ir švogeris 
L. Beliauskas rūpinosi jo lai
dotuvėmis.

Buvo nemažai gėlių vainikų 
nuo organizacijų ir pavienių.

Laidotuvių apeigas vedė di
rektorius J. Liulevičius, jis 
suteikė mandagų, malonų pa
tarnavimą.

Po laidotuvių buvo visi da
lyviai sukviesti pas Mary Lu
kas ant pietų. •

Bėliauskai gražiai palaido
jo William Bogus. Dalyvis.

, Jei j 6 s norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa-' 
skelbimą kainą žema.

ir kitokios daržovės.
Plėsti daržininkystę kolūkis 

pradėjo prieš kelis metus. O 
jau praėjusiais metais iš šios 
ūkio šakos buvo gauta 60 tū
kstančių rublių pajamų. Šie
met daržovės auginamos žy
miai didesniame plote. Kol
ūkio daržininkai Įsipareigojo 
išauginti aukštus daržovių 
derlius. V. Gružinskas,

A. Vareika

Baigus mokslą

UKMERGĖ. — Keturiasde
šimt jaunuolių šiomis dieno
mis baigė Vlado žvirblio var
do pedagoginę mokyklą. Nau
jaisiais mokslo metais jie 
pradės auklėti jaunąją kartą 
Įvairiose respublikos mokyklo
se. Jaunieji mokytojai gavo 
paskyrimus i darbą. Mokslo 
pirmūnas Sereika auklės dar
bo žmonių vaikus Kovarsko 
rajone, Lukšytė ir Balčiūnaite 
—Druskininkuose. Dūkšte m o. 
kytojaus pedagoginės mokyk
los auklėtinis Sarapinas, Uk
mergėje—Pakanavičius.

> S. Liaudanska*

y
Moksleivių ekskursija

KYBARTAI. — Įdomiai ir 
turiningai leidžia atostogas 
Kybartų rajono Pajevonio 
septynmetės mokyklos moks
leiviai. Vadovaujami mokyk
los -direktoriaus Kavoliūno. 
jie pabuvojo Kaune, Marijam
polėje, Alytuje, Birštone ir ki
tose vietovėse.

Ekskursantai aplankė dau-
geli istorinių paminklų ir vie
tovių, susijusių su Lietuvos 
darbo žmonių revoliucinės ko-

PRANEŠIMAI
LEWISTON-AUBURN, ME.

Rugpiūčio-Aug. 16 d., LLD 31 kp. 
rengia šaunų pikniką pas A. J. Stu- 
kus ant ūkio. Pradžia 12 v. dieną. 
Bus gerų valgių ir šalto toniko at
sigerti. Kviečiamo dalyvauti iš Rum
ford, Mexico ir Portland.

Komitetas.
(155-156)

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugystė rengia pikni

ką, rugpiūčio 30 d., sekmadieni, 1 
vai., Schutzen Parke. Visi rochcsto- 
riečiai ir iš apylinkės lietuviai ma
loniai prašomi dalyvauti. Bus gera 
muzika, skanių valgių ir gėriVnų. 
Užtikriname, turėsite gerus laikus.

Rengėjai.

MANCHESTER, CONN.

Lietuvių Sūnų ir Dukterų Drau
gystes II Skyrius rengia pikniką,- 
kuris jvyks sekmadieni, rugpiūčio 9 
d., Hari-Gari Parke, Broad-Brook, 
Conn. Pradžia 12 vai. dieną. Kvie
čiamo visus dalyvauti. Įžanga vel
tui. v Kom._ •__

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kp. susirinkimas jvyks 10 

d. rugpiūčio, Laisvės Choro salėje, 
155 Hungerford St., 8 v. v. Visus 
narius kviečiame dalyvauti, gausite 
šių metų knygą. Kurie dar neužsi
mokėjote duokles, malonėkite užsi- 
jŲokėti. — A. K.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALĘ
AUTO MECHANIC. Experienced. 
Good Salary and working conditions.

' Cal) Norristown 5-1292.
I (156-158)
i_____________________________ ,_____________________________ _

AUTO MECHANIC

j Experienced in fuel oil trucksand 
: passenger car maintenance. Steady 
I work, good pay. Sec Mr. Daley.

MODERN HEAT & FUEL CO.
2927 Ellsworth Street

(156-162)
MECHANIC

Automotive, experienced on repair, 
1 maintenance and overhaul of fork 
I iift trucks. Steady work; good work- 
I ing conditions. Apply in person or 
, phone Mr. Sam Rubin, SA. 2-8204. 
i MOBILE INDUSTRIAL EQUIP- 
; MĖNT, 9th & Tioga Streets.

(156-158)
PAINTERS 

STEEL MEN

Apply in person 
MURA TONE CO.
1425 N. Bouvier
_ (156-162>

Svečiuose pas durpininkus

KAUNAS. — Miesto komu
nalinio ūkio darbuotojų prof
sąjungos saviveiklininkai šio
mis dienomis apsilankė “Eže
rėlio” durpyne. Susitikdami su 
durpininkais, jie surengė kon
certą. Mišrus kauniečių cho
ras, vyrų oktetas sudainavo 
Novikovo — “Partija mūsų 
brangioji”, Kuprevičiaus —■ 
“Mes už taiką”, ukrainiečių 
liaudies dainą — “Platusis 
Donas” ir kitas. Tautinių šo
kių grupė atliko eilę lietuvių 
liaudies šokių.

Būdami svečiuose, kaunie
čiai pamatė durpių kasimo, 
darbų mechanizaciją, susipa
žino su durpyno ' darbininkų 
buitimi. V. Kazakauskiene

Kaip buvo iš pradžios, 
taip ilgiau nebus

Tikintieji žmonės 'kalbėda
mi poterius sako, “kaip buvo 
iš pradžios, taip bus ir ant vi-

vos įvykiais, susipažino su 
eilės-fabrikų, įmonių gamybos 
procesu. B. Ivanauskas.

Automobiliai vaikams

Prieš kuri laika “Vilniaus” 
baldų fabriko stalių ceche 
darbininkas K. Mikušauskas 
sudarė vaikiško “Pobiedos” 
tipo automobilio modelį. Šis 
modelis buvo pasiųstas i Mas
kvą ir išstatytas naujų baidų 
pavyzdžių parodoje: Čia jis 
susilaukė gero įvertinimo. Į- 
monėje gauti pirmieji užsaky
mai.

Dabartiniu metu Įmonės 
darbininkai Įsisavina naujo
sios produkcijos gamybą.

Vaikiškas automobilis turi 
gražią išvaizdą. Jame išsyk 
gali važiuoti du 4—6 metų 
amžiaus vaikai. Tai bus puiki 
dovana priešmokyklinio am
žiaus vaikams.

Pirmoji automobilių partija 
bus išleista šio mėnesio pabai
goje. A. Kairys.

sados, ir ant amžių amžinųjų 
pasiliks...” '

Kas tuos poterius rašė, bu
vo gudrus turčius. Ir rašė, kad 
apsaugoti savo turtus, dvarus, 
palocius, bankus. Tas jam la
bai atitiko, nes jis norėjo, 
kad niekas niekuomet nesikei
stų, tuo būdu jis galėtų gy
venti tuose turtuose pasken
dęs Jis norėjo, kad visi jį gar
bintų ir jam tarnautų ir vis 
jam dar didesnius turtus krau
tų.

Bet, deja, jau • daug kas 
pasikeitė. Daug karalių jau 
nugriuvo nuo sostų, daug tur
čių neteko dvarų, palocių ir 
aukso. Ir užtikrinu skaityto
jus, jog ,dar daug kas keisis.

Kaip buvo iš pradžios, taip 
ilgiau nebus. L. S.

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki
mas jvyks rugpiūčio (Aug.) 10 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare, Lietuvių 

1 salėje, 29 Endicott St. Visos narės 
| dalyvaukite. Yra svarbių reikalų 

aptarimui. A. W.

L

A tt i - ’J}. ’J.) U

3

y

i

i

i

SHENANDOAH, PA

Dienraščio Laisves Paramai

įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 August
Swank’s Grove
Brandonville, Pa.

Visi šios mainų apylinkės lietuviai yra kviečiami 
į šį puikų pasilinksminimą. Turėsime svečių iš 
Brooklyno. Kviečiame Philadelphia ir Baltimorę. į 
Scrantonas ir Wilkes-Barre rūpinkitės skaitlingai į 
atsilankyti. >

Labai graži vieta piknikui, linksmai praleisite ; 
laiką su svečiais iš tolimų kolonijų. Rengėjai.

5 pusl.-Laisve (Liberty)-šeštadien., Rugp.-August 8, 1953

I



Saugojimas unijos nuo 
darbininką miestui 
daug kainuoja

Per metų metus darbiu in
kai laivakroviai New Yorko 
uoste kovojo už tikrą uniją ir 
unijines sąlygas. Jie kovojo 
išvyti raketierius. 'Tačiau kiek
vienas jų pasijudinimas būda
vo trukdomas ii* persekioja
mas Ryano ii* kompanijų,
licija visuomet palaikydavo 
Ryaną ii* kompanijas prieš 
darbininkus. Ra! 
galioje. Pasėkos

Dabai* Ryanas 
galią su buvusiu 
thony Anastasia 
kad Anastasia 
pavojus. Einant 
mu, miestas dabar bėgiu paros 
laiko po 8 policistus Anasta
sia saugoti. Jie ten būna po 
du, keturiomis pakaitomis. 
Taigi, buvęs saugojimas unijos 
nuo darbininkų, kad raketie- 
riai ją valdytų, miestui bran
giai kainuoja. Daug kainuoda
vo tada, kada siuntė policiją 
areštuoti eilinius lapelių da
lintojus, neįsileisti narių i Ry
ano mitingus, neleisti demon
stracijų. Kainuoja dabai*, ka- j 
da reikia saugoti raketierius 
nuo raketierių. U. D. P.

įau žinomos

boseliu An-

Mažieji žvejai baigė 
kentesta

Virš 5,600 berniukų ir mer
gaičių dalyvavo Abraham & 
Straus departmentinės krau
tuvės su Parkų Departmentu 
vykdytoje žuvavimo kompeti- 
cijoje. Iš tų arti 200 entuzias
tiškai laikėsi iki galo.

Vyriausią dovaną — $200 
vertės boną — gavo 15 metų 
berniukas už sugavimą di
džiausios žuvies, arti 1(» sva
rų karpęs. Ji buvo ir ilgiausia, 
tad jis dar gavo visą meške
riojimui sotą.

Antroji dovana — $125 bo- 
, nas—teko sugaudžiusiam dau
giausia žuvų, 127. Trečią do
vaną, dviratį, gavo 10 metų 
mergytė, sugavusi pirmos kon. 
testo valandos didžiausią žuvį, 
o kitas dviratis teko berniu
kui, sugavusįam paskutinės 
kontesto valandos paskutinę 
žuvį.

Viena 10 metų mergytė bė
giu kojitesto užsipelnė 10 
smulkiųjų prizų už įvairias 
pirmenybes, o jos brolis ir jos 
draugė užsipelnė po 7 prizus.

Valandžiukei užmirštant 
prizus, bene svarbiausiuoju 
laimėjimu galima pripažinti 
tą, kad tie vaikai daug valan
dų praleido ties parko ežerė
liu atvirame ore ir moraliai 
sveikoje atmosferoje. Tomis 
valandomis jie buvo liuosi nuo 
dvokiančių miesto užkaborių 
pagundų ir gatvės pavojų.

Policijos Anchoi* Klubo pa
stangomis apie 1,200 liguistų 
vaikų buvo išvežti laivu pa
plaukioti aplink New Yorko 
miestą.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

BAR & GRTLl
32 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4^8174

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays

Vietiniai CIO vadai 
užgyrė Wagneri

Penkių žymiu New Yorko 
unijų vadai pareiškė, kad iš 
daugelio demokratų kandi- 

pasirenka
Wagneri. dabartinį 

prezidentą. Jie 
d jie darbuosis 

Wagne-

Po- datų i majorą

artimoje 
linijų ko-

■ Manhattan 
I pažadėjo.
i suinteresuoti narius 
riui remti.

Vadai pažadėjo 
ateityje įkurti CIO 
niitetą Wagneriui remti. Para- 

•ma. kol kas. yra tiktai nomi- 
| nacijoms. Unijistų vyriausias 
I siekis yra nedaleisti Impelli- 
jtterį laimėti demokratų nomi
naciją. Po nominacijos gali 

j būti nauji spėkų persigrupavi- 
mai priklausant nuo to, kas 
I a i m ės nom i n ac i j as.

Demokratų nom i n acini ai
balsavimai ( 
rugsėjo 15-tą 
rinkti bent 
kandidatų.

J a u pa ž a d ė j u s i e j i

turės past
ai* daugiau

! remti lyderiai yra iš šių unijų : 
laikraštininkų, audėjų, pilieti
nių organizacijų komiteto ir 
automobilistų, taipgi iš CIO-

Rosenbergij žudytojas 
apleisiąs darbą
Sing Sing 
numarinti 
operuotojo

. Francel, tarnavęs 
kalėjime žmonėms 

per 14 metų, pa
la ji iš to užsiėmi- 

m o atleisti.

FTancel gaudavo po $150 
už kožną numarintą. Sing 
Sing kalėjime jis numarinęs 
147 asmenis. Prie to, dar va
žinėdavęs į aplinkines valsti
jas operuoti mirties kėdę ten, 
kur nesamdė nuolatinių ope
ruotoji!.

Vydamasis vagišinka

Henry Ergen, 59 metų, ei
damas savo pareigas prie 
Bedford Ave. ii* Fulton St., 
Brooklyne, pastebėjo jauną 
vyruką pasičiupusį eilutę dra
bužių iš pastatyto vežimo, 
kuriuo vežė išvalyti drabu
žius. I’olięistas leidosi bėgan
tį vyruką vytis. Vijosi pės
čias, atsiliko, 
sunkvežimį ii 
pasivijo ir sučiupo 
vyruką, bet. pats čia 
ii* mirė. Bėgliuką 
jau kiti policistai.

Ergen gyveno 89-04 Lef
ferts Blvd., Richmond Hill.

Už komandavo 
tuo važiuojant 

pridususį 
pat krito
areštavo kais. Tačiau tikimasi,

Philip Kobbe, U. S. News 
and World Report firmos vir
šininkas, 65 metų, rastas nusi
šovęs savo kambaryje Hotel 
Royalton, New Yorke.

87-20 85th Street
WOODHAVEN, L. L, N.Y.

Aido Choras lauksime jūsų NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Rytoj jau ta diena. Tad 
naudojamės šia paskutine pro
ga jums priminti, jog:

Aido Choro piknikas įvyks 
jau šį sekmadienį, rugp. 9-tą, 
91 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. Aidiečiai kviečia 
visus didmiestiečius ir iš apy
linkių linksmai pabuvoti su 
jais.

Smagiam pobūviui aidiečiai 
rengiasi visais garais.

Praktikuojasi dainas ii* kit
ką taikomą gražiai ir links
mai programai. Turės muzi-

Sunku pasirinkti 
kandidatus

Americans for Democratic 
Action (ADA) paskelbė, kad 
tos organizacijos konferencija 
pasirinkimui kandidato į ma
jorą įvyks rugsėjo 26-tą. Ta
da nominacijos bus jau praė
jusios.

Sunkumas pasirinkti gauna
si iš to, kad tarpe organizaci
jos narių simpatijos esančios 
pasidalinusios—vieni už Hal
ley, kiti už Wagnerj. Tačiau 
visi, kaip vadovybė, taip eili
niai nariai, esą nusistatę dar
buotis, kad > Impellitteris ne
gautų demokratų nominacijos 
ir nebūtų išrinktas.

Organizacijos lyderių susi
rinkime kalbėtojai kritikavo 
Impellitterį kaip pavojų mies
tui ir kaip gubernatoriaus 
Dewey padarą.

Buvęs pareigūnas 
užgyrė Wagneri Keltuvo nelaimėje 12

Thomas K. Finletter, buvęs ‘ keleiviu sužeidė 
valdinio orlaivyno j ’ 

pareiškė, jog jis linki Wagne
riui laimėti demokratų parti
jos nominaciją į majorą. Jis 
sakė, kad tiktai per Wagneri 
gali tikėtis išsaugoti liberališ
ką demokratų . partiją New 
Yorko mieste.

Pokalbiuose tarp atskirų 
asmenų demokratai garsiai 
kalba, kad Impellitterio ar ki

lto tokio laimėjimas nominaci
jų reikštų jų partijai “ka
put” politiškai. Savo nusilen
kimais ir atsidavimais repub- 
likono Devveyaus valiai New 
Yorke ir Dulleso valiai Wa
shingtone demokratai neteko 
to liaudies pasitikėjimo, kokį 
jie buvo įgiję Roosevelto lai- 

kad su 
žymiai 
ir išsi- 
Yorko

Wagneriu jie galėtų 
savo kreditą pataisyti 
laikyti valdžioje New 
mieste.

Daugiau Vietos Žinių rasite 
3-čiame puslapyje

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y. '
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

kantus. Pagamins gerų valgių 
ir aprūpins gėrimais.

Brooklyniečiams ir Rich
mond Hill gyventojams pa
gelbės ii* nuvažiuoti. Aidie
čiai ir jų prieteliai auto savi
ninkai 1 valandą sustos prie 
Piliečių Klubo Brooklyne pa
imti norinčius važiuoti su au
to. Kiti sustos prie Liberty 
Auditorijos. Kelionė su auto 
kainuos $1.

Norintiems važiuoti trauki- i 
niais taipgi patogu. Iš Penu- i 
sylvania stoties traukiniai išei- į 
na dažnai.

vi iš

Pasiūlysią verstiną 
auto apdraudimą

Vaisti j inis apdraudoms
šininkas Bohlinger savo įvado- 
je į metinį raportą 
kad būtų išleistas automobi
listų kontrolei naujas įstaty
mas. Asmuo turėtų įrodyti fi
nansinį atsakingumą ir tiktai 
po to tegalėtų įregistruoti sa
vo auto New Yorko valstijo
je.

Gubernatorius Dewey jau 
seniau buvo panašų įstatymą 
pasiūlęs, bet jis tapo praėju
sioje Seimelio sesijoje atmes
tas. Perdaug karštas pasiro
dė šis klausimas miesto vai--, 
džjos rinkimų 
jaut Valstijos 
rinkimams.

New Yorko
bus renkama šių metų lapkri
čio 3-čią, o valstijos valdinin
ką] ir įstatymų leidėjai— 1954 
metų rudenį.

vagino,

metais ir artč-
Seimelio narių

miesto valdžia

ministru,•
> Pilnas keleivių keltuvas kri
to keturis aukštus į skiepą 
pastate prie 125 W. 35th 
St., New Yorke. Sužeistieji 
nugabenti į Bellevue ligoninę. 
Jų. padėtis tebebuvo tiriama.

Pakėlė kavos kaina
Garsinančios savo produk

tą per radiją ir spaudą fir
mos prieš keletą dienų pakė
lė kavos kainas po 3 centus 
daugiau už svarą, šiomis die
nomis Atlantic & Pacific 
kompaniškų krautuvių firma, 
taipgi pakėlė kaiųą po 3 cen
tus.

protestuoti, 
per dideli

K o o p e r aty v i u a p ar tm e n tų
savininkai B r o o k 1 y n e ir 
Queens sujudo 
kad jiems uždėti 
taksai. Jie sako, kad grynai 
privatinės tokią pat vertybę 
turinčios nuosavybės, moka 
kur kas mažesnius taksus.

TONY’S į
UP-TO-DATE l

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS £ 

Savininkas ' ?
306 UNION AVĖNUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis ?

1 MATTHEW Ą
; BUYUS
J (BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS»

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

4

ri ■ ■■ir-...... a.„H ,į wmsas.. ..saaa NEW YORK NEW YORK .

REIKALINGOS OPERATORES
Įsiūti gumą ir guzikėlius ant vai

kų baltinių. Apskritiems melams 
darbas. Gera alga; puikios darbo są
lygos. Skambinkite:

DI. 6-0745
(156-162)

REIKALINGA LABEL
SIUVĖJA

Patyrusi.- Dirbti ant moteriškų 
megstinukų. Nuolatinis darbas.

Gera alga. Kreipkitės:
SHEFFIELD KNITTING MILLS

6 Stanwix St., Brooklyn.
Tel. EV. 6-7994

(156-158)'

• SLAUGES
Professional & Practicals 

Turi būti LaisnTuotos 
Pilnam ar Daliai Laiko 

Darbo yra visuose skyriuose. 
MATHER MEMORIAL HOSPITAL 

Port Jefferson', New York
Tel. PO. 8-1320

(156-162)

Sunkvežimiy streikas 
dar nebaigtas

Statyboms medžiagų prista
tymo sunkvežimių vairuotojų 
streikas jau įžengė' šeštą sa
vaitę ir galo dar nesimato. 
Samdytojai visai nebando su 
savo darbininkais susitarti. 
Dėl streiko apie 150,000 įvai
rių statybinių amatų darbi
ninkų nedirba, nes nėra me
džiagų. Streikierių yra. tiktai 
apie 1,200.

Majoras Impellitteri skelbia 
įsakęs savo komisijai gauti 
nuo firmų ii* nuo unijos visus 
davinius ir jam pateikti, 
bandysiąs sušaukti abi p 
į derybas.

Jis
uses

Suėmė kitą buvusį 
Ryano viršininką

59John Michael Beecher, 
metų, ILA lokalo 955-to 
(Brooklyne) viršininkas, tapo 
įkaitintas susiglemžime unijos 
iždo saviems reikalams. Sulai
kytas teismui po $10,000 kau- 

; ei jos.
i Kaltinimuose* sako, kad jis I
11951 metais pasisavinęs uni- 
i jos $10,000 ir prašvaistęs ant 
Į arkliukų, kit.oki.oms ; gemble- 
į l ystėms ir baliavojimui. 
; lo nariai mokėjo po $36 
' lių per metus.

Loka- 
d įfok-

' Sustabdė darba
i "' Apie šimtui laivakrovių su
stabdžius darbą prie s Hudson 
32-je prieplaukoje, atplauku
sio laivo Argentina prekės li- 

. kosi neliestos. O keleiviai tu- 
ir.ėjo savo bagažus išsinešti 
i patys.

Moore-McCormack kompa-
■ nijos viršininkai už streiką 
j kaltina Albert Ackalitis. Jo 
lokalo 895-to nariai atsisakę 
dirbti už tai, kad vienas sam
dinys James Garvey tapo 
kompanijos perkeltas iš aukš
tesnio į žemesnį laipsnį.

RICHMOND HILL, N. Y.
L.L.D. 185 kp. susirinkimas įvyks 

rugpiūčio (Aug.) 13 d., 7:30 v. vak, 
110-06 Atlantic Avę. Visi nariai at
silankykite, nes bus renkama Cent
ro valdyba. Kurie dar nepasimokė- 
jote šių metų duoklių, malonėkite’ 
ateit ir užsimokėt;'taipgi knygą pa
siimsite. . Komitetas.

(156-157)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Tavern su nuosavybe 

(property); 12 kambarių namas su 
visais įtaisymais. Tas pats savi
ninkas per 24 metus. Kaina 
$32,000. Dėl daugiau informacijų, 
prašome kreiptis pas: W. A. M., 
113 Adam Street, Newark, N. J.

(148-156)
PARDAVIMAI

Parsiduoda 2-jų šeimynų mūrinis 
narpas, 11 kambarių. Aliejum šildo
mas, karštas vanduo ir visi kiti pa
togumai. Arti trSnsportaciju. Yra 
6 tušti kambariai. Dėl daugiau in
formacijų, kreipkitės: 849 Hendrix 
St., Brooklyn, N. Y. Arba telefo- 
nuokite: CL. 7-1481. Bile laiku.

(154-159)

HELP WANTED-MALE

REVERE
.ĮIEŠKO ŽMONIŲ, - KURIE 
KVALIFIKUOTI KAIPO

INSPEKTORIAI 
MAŠINISTAI

SUDĖTI MAŠINAS 
MAŠINŲ OPERATORIAI 

TOOL, DIE, FIXTURE 
DESIGN SUDĖSTYTOJAI

, Jūs Galėsite Pasitenkinti 
šiom Progom

1. Liberališkas Algų Sutvarkymas.
2. Proga Pakilimams.
3. Draugiški Bendradarbiai.
4. Apdrauda ant Gyvasties, Aksi- 

dcnŲj, Medikališka pagalba, 
Ligoninės ir Polio.

5. Geriausi įrankiai ir medžiaga 
duodami.

6. Puikios darbo sąlygos moderni- 
nėj šapoj.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI 
8 A. M. IKI 5 P. M.

REVERE CORPORATION 
OF AMERICA

845 North Colony Rd., 
Wallingford, Conn.

(153-157)BqDYMAKEr
MECHANIC

(Sanitaro dėžutės) 
Patyręs. Dirbti Mexico.

Gera Alga. Skambinkite:
I»L. 3-2723

(155-159)

PATYRĘ RAKANDŲ 
APMUŠINETOJA1

I

® AUKŠTOS ALGOS
• NUOLATINIS DARBAS
• DAUG PAŠALPŲ
• PUIKIOS SĄLYGOS

Kreipkitės į naują moderninę šapą

CASTRO 
CONVERTIBLE PLANT

Route 7, South of Fairgrounds
Danbury, Conn.

(154-156)

Užrašyki t Laisvę Savo Draugui.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

Salės Draugijų 
Susirinkimams, 

Baliams, 
Vestuvėms 

ir 
Kitokiems 
Pokyliams

I

JUOZAS ZAKARAUSKAS
Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-9672

New Jersey Lietuvių

PIKNIKAS
Rengia LLD 5-toji Kuopa s 

PARAMAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”
Tai bus paskutinis didelis vasarinis sąskridis šią 

vasarą, sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 6 September
Ant rytojaus Labor Day šventė, tai puikiausia 

proga pasilinksminti piknike ir 
ant rytojaus pasilsėti.

Pikniko Vieta—

MONTGOMERY PARK
123 Montgomery Ave., Irvingtou, N. J.

Visa New Jersey privalo dalyvauti šiame puikiame 
šąskridyje. Visos kolonijos privalo turėti savo &ruA 

peš 'piknike malonesniam laiko praleidimui /
Brooklynas ir Philadelphia busais važiuoja 

i šį pikniką.
Lauksime žinių iš kitų kolonijų.

6 pusL-Laisvė (Liberty) --šeštadien., Rugp.-August 8, 1953

HELP WANTED—FEMALE

NOSINAIČIŲ LANKSTYTOSIOS 

KNYGŲ APDARYMUI MERGlINOS
Prie stalo dirbėjos; Siuvėjoj; pa

tikrint ojos. Iki $55 j savaite. Turi 
suprasti angliškai. Kreipkitės:

SUPREME EMPLOYMENT 
SERVICE

233 W. 42nd St., N. Y. C.
(154-160)

PRIE SIUVIMO SUKNELIŲ
Ant vienos adatos mašinų. Pasto

vus darbas. Dieninės ir naktinės 
pakaitos. Taipgi darbas dalimis die
nos. Aukštos' mokestys nuo šmolų. 
Ateikite ir pamatykite.

Ątdara šeštadieniais.

HENRY CO.
207 MAIN WORCESTER, MASS. 

Tel. Worcester 5-2496
(156-160)

OPERATORES—PATYRUSIOS ., 
Ant Singer ir Merrow Mašinų.

Nuolatinis Darbas.
Gera Alga. Kreipkitės:

70-20 — 67th PLACE 
Glendale, N. Y. 
Tel. HE. 3-2600

________________ _ ________

MALE and FEMALE

REIKALINGI PROSYTOJAI

Su Patyrimu. Nuolatinis Darbas. 

Gera alga. Malonios darbo sąlygos.
Skambinkite:

TA. 3-5707
(156-160)

REIKALINGA PORA
Dirbti moderniniuose Long Island 

namuose.
Moteris—namų darbą; virti arba 

pagelbėti virėjui.
Vyras — Daržininkas; aptaisymui. 

Biskį ir viduje dirbti. Skambinkite:
CI. 7-7980 paprastom dienom ar
RO. 3-3681 savaitgaliais.

(155-161)

Norintieji pirkti bizni, na
mą ar ūkį, pajieškokite pro&^į. 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų

Visuomet 
Maloniai 
Priimame 
Svečius, 
Vietinius 

ir 
iš kitur




